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দ্ুমিকা ] 

পরই কাব) প্রচশিত সূলালত সরল সাধ [বাস 

ক্লচিত হইল ইহার ভাবি লালিত্য ষে কতদূর এ) 
র্য্যন্ত সুমধুর তাহা গুপগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণ 

পাঠ করিলেজ্ঞাত হইতে পারিবেন ফলে ইছা 
€য সর্বোহ্ক্কষ্ট হইক্সাঞ্থে এমত বলিতে পারিলা 
তবে এই মাত্র ভরম1 ইহার কোনস্থণনে শপ 
দের ব্যভিচার দোষ রাখা হয় নই'বতদূর পা 
যয সাবধানত1ও যত্রবান হইতে হয় তাহাতে 

পরটিহর নাই বর্তবান সময়ে যে সকল পুস্তক 

প্রিজ্ঞাম্ম আছে ভম্মধ্যে প্রায় অধিকাৎস্মই লেখ 
কদিগের রচনা দোষ প্রযুক্ত প্রকাশ) বারবিল। 
সিনীর ন্যায় গণ্য হওয়াতে ধুধর বৃন্দের নয়ন 

দশগ্িনী ও মনোরঞ্নী হয় নাই সুত্ক্লাং সহ 
সা কেহ ধদি কোন গ্রন্থ মুদ্রান্কিত করণে যতুষ্পী 
ল হতেন তন্দ্রারা বৃুধমগুলির নিকট কেবল প্রি 

'স ভাজন হ্য়েন?কন্ত প্রণিধান পর্ধবক দৃষ্টি ক 
রে লে সম্যক প্রতীতি হইতে পারে ষে তত্তলেখ 
কদিগের রচনা ুণই প্রথান কারুণ । 

শন্যান্য রসাপেক্ষ' শৃঙ্ার রস সে মনোহর 

উহ] লর্ষ জাতীয় মতের সহিত একপ্রকার বিল 
ক্ষণ এঁক্যভা দুষ্ট হইতেছে ইতরাজি ভাঁধায় শৃঙ্ষ 
ররসয্টিত যে পুস্তর পচগ্লি চ পাছে তাহা, 



গা? 
স্দ্ধ পৃচ্ছন্ন ভাবে থাকায় অত্যন্ত সুমধ্র ও ও সুশ্রা 

ব্য হইয়াছে লেখকগণ যদ্যপি যথার্থ ভাবে 
লেখনী সঞ্চালন করেন তাহা হইলে আর কো? 
'ক্আক্ষেপের বিষয় থাকে না তবে ইহা স্বীকা 
য়ফরিতে হুইবে ষেষেস্থলেষে শব্দের পুয়ে! 
গ্াবশযক তাহ] পরিত্যাগ করিলে পদ্য রচন?, 

কোন ক্রমে লালিত্য রস থাকে ব্যবহৃত শ 
জের পরিরর্থে অন্য শব্দ যোগ করিলে কখন 
সশ্সাব্য ও উত্তম হইতে পারে না! অতএব যে 
ছ্ছুলে যে শব্দের পয়োগাবশ্যক তাহ এই গ্রন্থে 
ব্যবহার কযা হইয়াছে । 

শীকালীকুমার বন্দোোপশাধতায় 1 
সা জিরা বলাগন্তি 



নির্ধন্ট! 
রাজরর্ণন ৮৮৮৯ রঃ 8585 ৯ 
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রাজরাণীর পত্র পান্তি ১৯০০০ **-* ৪8 
জীবনের বিবাহ জন্য রাজার উদষোঁগ ৬ 

ন্ জীবনের বন্ধৃগতণর সহিত কথোপকথন. 
ভাটগণের ভ ভপতির নিকট আগমন এবং 

রাজগণ নিন্ৰ ৈ 

রাজপুজের স্বপু দর্শন ও খেদ *** ১১ 

জীবনের রমণী অন্বেষণে গমন এবং শুক 
সারীর সভিত সাক্ষাঁঙ ১৩ 

শুক কর্ভ,ক যামিনীর সন্ধান প্টান্ত ১৮ 

শ্ঠক যামিনীর নিকট গিয্রা! জীব্রর কথা 
উপস্থিত করে ১৯ 
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স্বামিনীর বাসে জীবনের অগম্মনু ; ৪১ 
সবীকর্ত.: ক জীবনের পরিচুয় চজ্বালা ৪.২ 
নধ্গীগণ যামিনীকে বৈদোর নিকটে 

আনায়ন করে ৪৭ 



৪ 

ধ জীব বাঁদর পর পর কখথাপকথন এবং 
উপ্গ য় খি 6৯ 

জীৰ্নের ০ নিকট নন ও ঘানলীরে 
পগোদ্যানে জালায়ল €$ 

পৃক্পৌ। শল্যওন বর্ণন ৫৫ 
[জীবন যা এ গত্পোদ্যানে গমন 

এবং বিবাহ ৫৮ 
“জীবন যানেনাক উদ্যান জ্রন্ণ 

এবং বিশ্বান ৬ 
আবে রার্জার,সহিত মৃগয়ায় গমন ১ 
'যামিনীর খেদ ৬৫ 

"বজ্র শ্বদ্ছে আগমন | ৬৯ 

াণী-ফর্ত; ক নানি ধানে বামিনীর ও ববাহ 
| পৃ নন হ নানরন পরামর্শ থ৩ 
বূন হ ঘা বে উভ ভংরর পলায়ন নত 

শর বা রন ধনে সন ৭৮ 

নয রাজ রর কষামিনী হরণ ৭৯ 
টির খেদ ৫? ৮৩ 

ধনাঢ্য বাজ" বার্মিরীরে 
পুবোধ দেয়া, ৮৫ 

জীবন্রে যা। নী ং 'অদর্শনে খেদ এ 
জীবরেরু দ্বিতীরবারখেদ। ৮৮ 
লখীগণ কর রানীর নিকট যামিনার,। 

| পিলারন নত্বদ2: ঞঁ 
ক 

কার যালিনী অরুন লৈম্য পেরেণ। ৯ 
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অন্বারোহ্ছি কর্ডতক রাজার ঘামিপী হরণ লৃভান্ত 
আবণ এবং জীবনের পৃতি ক্রোধ পরিত)াগ আও 
জীবনের ছনবেশে প্কাশ | ৯৬. 
রাজার রাণীর নিকট গমন ও জীবন যামিনী . 

বিবাহ ৯৯৮. 
জীবনের যখমিনী সহ শ্বরদ শে গমন ৯১ 



সঙগলাচরণ! 

জয়জয় নিরঞ্ীন, পর্ণ ব্র্মাসনাতিন। 

ভৰ ভয় বিনাশন কারী! 

শুগাভীত গুণময়, দয়াময় জ্যোতিময়, 

পণব আকার কূপ ধালী।। 
জন জয় ভতনাথ, অখিল জনেরি তাঁত, 

' দীননাথ জগত্ কারণ! 
জরজয় নারায়ণ, পরম আরাধ্যধন, 

নিরাকার নিখিল রর্নীন 1! 
জয় জয় তমোহর* হদয়ের তমোহ্র, 

বভাকর বিভাকর দান! 
জয্ব জয় সরাৎ্সার” সকলেররি মলাধার, 

নিরাধার নিত্য ভগবান 
জর জর কপাকর, দীন হীনে কপাকর, 

কাটিদেহ মায়া মোহজাল । 

কত আর এই রূপে মগ রব ত্রমকুপে, 
আসিতেছে সে ধীরর কাল [১ 

টি যন নিভজ্ঞানাপ্তন, দেহ মোরে জ্ঞানাঞীন। 
টি পথ করি দরশন। 

পদার্থ বিচার করি, ওছে হরি কাল হরি, 
পরি হরি বিষয় কানন |] 



পপি পাপা, 
৮ 

নটর বাস, যশচন্দ ুপ্রকাশ, 
মহারাজ ভেজস্পুগ্ রায় | 

প্রতাপে রাবণ সমঃ কিবা বল পরাক্রম, 
উপমা নাহিক এধরায় ॥ 

যুদ্ধেবীর বুদ্ধেধীর+ সীমানাহি সুখ্যাতির, 
অবনীর প্রিয়পৃত্র রায় ॥ ৪ 

শ্রীরাম সমান গুণ, নানাগুণে স্থুনিগৃন, ৮০৩ 
দানে দাতা কঙ্টুসেন প্রায় ॥ 5 

ধনে ধনাগার পৃষ্থগজা পুপ্র নহে ক্ষ চর 
রাজে] নাহি দুঃখের সঞ্চার! 

সর্ধদ1 আনন্দ ময়, দেশে দ্বেষুনাহিরয়+ 
প্রতি গৃহে আনন্দ অপার॥ 

রাণী পৃণ্যশীলা অতি” নাম ধরে তারাবী, 
সাবিত্রী সমানগুণ তার ! 

বপ জনি কামলারীঃ কিব1 গুণ ৰলি হারিঃ 
রূপে গুণে অতি চমৎকার ॥ 

কিন্ত কন] পৃজ্র বিনে, নহে স্থখী নিঞ্সিদিনে, 
সুখ ৫ যেন শুল সম বাজে! 

যেঘরে সন্ভান লাই» তথা সুখ নাহ পাই, 
ভাগ) হীন ধরণীর মাজে ॥ 

(ক) 



২ জীবন যামিনী | 

ন্পতির নাহি স্ুখ,সর্বদ! বিদরে বুক, 
পৃত্র বিনা ভেবে শিষ্য, রঃ 

অসার ভাবিয়ে রাজ], মনেতে করিস্ার্যা, 
কাননে ভূমিতে সাধ্য ॥ 

রাপীরে ভাকিয়া বলে, ভ'সিয় বয়ন জন 
ছার বাসে কিবা প্রয়োজন । 

মনন করেছি আমিঃ হইব কানন গামি, 

পরমেশে করিব সাধন ॥ 
পতির বুঝিয়া মন, সৃতী বিনাইয়ে কন, 

ইকি নাথ নির্ঘাত বচন | 
গৃহেতে রহিব আমি,কাননে যাইবে স্বামী, 

সতী কি ছাড়েছে পতিধন ॥ 
ধৈর্যটধর নরপতি, আরাধিৰ হৈমবতী, 

| ধর করিয়ে কামনা] 

শুনেছি সেনাম কলে,দঃখ খণ্ডে কল কলে, 

ফঙ্গদাত্রী তারা ত্রিনয়ন' 
তারাব'তী কত্তক ভগবতী আরাধনা 

রাঙ্াকে সান্ভূুন! 1করি রাণী তারাবতী! 
মৃদ্ মধুস্থরে কহে প্রিয় দানী প্রতি ॥ 
লদা মন উচাটন পন্দ্রের লাগি ! 
এদেহ তাজিব আমি তার! আরাখিয়। ॥ 
মন গারধণভক্তি যোগে পুর্জিৰ উমারে ! 
শীঘু আত্মামজন করি দেকগো আমারে হ 
আজ্ঞাাত্র আয়াজন দাসী করে দিল! 
তার] আরাফিতে তার' পূজায় বসিল ॥ 
রক্ত চন্দন জা লয়ে যতনে ? 
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আনন্দে আনন্দময়ী পোজে হৃষ্টমলে ॥ 
আমি অতি অভাগিনী ভজন কিজানি॥ 
বিশেষ অবল। জাতী ওগে] ভবরাণী॥ 
ত্বংহিশ্িব মনোরম] অশিব নাশিনী ? 
দুরন্ত নিশুত্ত শুস্ত বিনাশ কারিণী |! 
জগত উশ্বরী ত্বয়ী মোক্ষ পৃদায়িনী ॥ 
ঘোর রূপা মহামায়। ঘর্ঘর নাদিনী 1! 
শবাসনা ভ্রিনয়ন। ভ্রিশল ধারিণী। 
স্থুর রিপ বিনাশিবী অভয় দায়িনী 
কাল কান্ত! কাল বূপ।কপাল মালিনী! 
কৌমারী কামদা কালী ত্রিপান্ত কারিণী!! 
অক অউ ঘোর ঘউ মৃদু হাস হাসিকে ॥ 

লক পর কেশজাল কিবে শোভ] ধারিকে 1] 
বিশ্বজয়ি কপাময়ি গিরি রাজ বালিকে ॥ 
চণ্ড মুগ নিপাতিনি রক্তদন্তি কালিকে || 
স্থুলোলিন নৃত্য গীত হর নো হারিকে ॥ 
সত্বরজ তমগ্তুণে ত্রিভুবন পালিকে-॥ 
হুর দুঃখ হর জায়া নাহি সহে যন্ত্রণা ॥ 
দয়াকিরি নিদ্ধ কর অধীনীর কাঙ্গনা 

তারাবতীর পুঁজ রর প্রাপ্ত । 
«ই বূপে গৃতি দিন রে সুন্ধমতী ॥ 
তার? আরাধনা করে সতী সসশ্রার তী | 
ভক্তের অধীনা সন ভকত বত্স্বা ॥ 
তারার পের বলে হলেন চঞ্চল! )% 

সন্তষ্ট হইয়ে দেকী হাসিতে হাসিতে । 
করি অরি আরোহিয়ে এলেন মহীকে?। 
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কহিছেন মহামায়! অদেখা হইয়া! 
মনোমত বর লহ ওগে। তারণ প্রিয়] 
তোর্খার তপের বলে নারিন্ রহিতে ! 
বরঙগান হেত আমি এলেম মহাঁতে 11 

শুনি সত তারাবী তারার বচন ! 
পেমে গদ গদ চিত্ত লুষ্ঠমান! হন |! 
নকাতরে বিনয়েতে কি হতেলাগিল ? 

এত দিনে অধিনীরে স্মরণ হইল 11 
আমি কি ম!বর লবদেহ গো আগানি? 
অন্তর জামিনী তমি জানত জননী ॥! 
বুঝিয়ে তারার মন কহেন অভয়? ॥ 

হবে শীষ পৃত্রবতী করিলাম দয়! 11 
ধনে মানে গুণে সত উত্তম হইবে 
নিজ বাহুবলে রাজ] হরিষে পালিবে 1! 
বর দিয়াবরদ! হলেন অন্তর্ধগান ! 

বর পেয়ে ভারাৰতী' পতি পাশে যান 11 

রাজরাণীর প্জ পাঞ্তি ! 
রাণী হৃষ্ট হয়ে বরে, কহে গিয়া নূপবরে, 

ক্ঃনিয়ে ভূপতি পৃলোকিত 1 

সঙ্গল বিধান তরে, দীন জনে দান করে, 
হীগ যজ্ঞ করে মনোনীত ॥| 

ভাগাতক খণ্ডন করে,শপরে বরদার বরে, 
গর্ভবতী হইল তারাবতী ? 

গর্ভের লক্ষণ'যত) মব হল সমাগত, 
“দখিরাজা পুলোকিত অভি]! 
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চলিতে সকতি নাই, ফোহাইনা মানে হাই; 
কুশাক্রী কম্গি তা অক্রভরে। 

ভছলে অঞ্চল পাতি, নিদ্রা যায় দ্িবারাতি, 
মৃত্তিকা 1তক্ষণ সুখেকরে 1! 

জলণচণরি কর্ম যাহাঃ সমাধ!। করিল তাহ, 
মিলে বত হলাক্গনা নব! 

জ্ঞাতি বন্ধু করি সাধ, রাণীরে খাওয়ায় সাধ 
দিন দিননব মহোত্সব 1] 

প্থট হল দশমাস, শুভদিন স্প্রকীশ, 
এ প্রসব বেদন] পায় রানী ! 

নারীগণ হর্ষ যুত, ভূমিষ্ঠ হইল সুত, 
অপরুপ সেরূপ বাখানি 1] 

যেন নব শশোধর, উদয় ধরণী পর, 
মরি মরি কিবা মুখ ছাদ? 

রূপে গুহে আলোকরে, স্ব লজ্জায় মরে? 
রৃতিপতি গণ পরমাদ 7 

প্রসব যাতন! যত, লিখিয়ে জানাব কত, 
রাণী বহে হয়ে অচেতন ! 

কিছুক্ষণ পরে তার, জ্ঞানোদয় পৃনর্ববার, 
নারীগণ করে নিবেদন 1! 

গগোরাণী কিবাকর, ধরধর বংশধর, 
শশধর ধরায় উদয়! 

ফিরে দেখ বিধূমু খীঃ এখনি হইবেসুখী? 
যাতনা ঘচিবে সুনিশ্চয় |! রী 

হেরিয়ে সুতের সখ, রাণী পাসরিল দ্খঃ 
আহ্বাদে বচন নাহি সরেখ 
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ক্রোড়ে করি সুঙ্গমারঃ হেরে রাণী অনিবার, 
নেত্র নীরে ভাদে সখ ভরে 1! 

বত সহচরীগণে, অতি প্লৌকিত মনে, 
নৃ্পবরে সুনং বাদ দিল! 

সখী ম্খে শুনি বাণী, পৃলোকিত দগ্ুপাণি, 
নিজ হার সিরপা করিল ॥] 

দীনে করে বিতরণ, যেন বারি বরিষণ, 
ঘনগণ ঘন যন করে! 

সকলে সম্ভষ্ট হয়ে” মনোমত ধন লয়ে, 
আশীব্বাদ করে উচ্চৈঃত্বরে 1 

বাজিছে বাজনা কত,নহবত শত শত, 

তুরী ভেরী কাড়া ঢে।ল কাসি ! 
মধর সানাই রবে, গৃহে আর কেৰ] রবে, 

বাজিতেছে সুমধর বাশি] 
নীচিছে নর্তকী গণ, ৰপে মুগ্ধ ত্রিভুবন, 

হাব ভাব ভক্তি চমতকার 1 

এই' রূপে নুপবর, লয়ে বন্ধু সহোদর, 
নিম হরিষে অনিবার 11 

জীবনের বিবাহ জন্য রাজার উদ্যোগ 
শাশি কলমত নৃপসূত বৃদ্ধি হন! 

জেযাতিবে রাখিল নাম গণিয়ে জীবন 1। 
নান? শীস্তে বিশারদ হইল হমার। 
ধনা ধন্য করে লোকণৰ বৃদ্ধিতে তাহার ॥ 

সমবয় সথা সন্ধে রক্তে কাল হবে! 

দিব] নিশিনান! শাক্স আলোচনা করে ] 

কভূবউদ]ানে রয় কভু নীল্মে বাল! 
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নানা স্থানে সুখে ভূমি করয়ে বিলান ॥ 
«ই রূপে নৃপসৃত সুখে কাল হরে ! 
ক্রমে ক্রমে উত্তর্িল ৫ ষোড়শ বৎসরে! 

এক দিন তারাবত তাঁভপতিরে কয়। 

প্রাণনাথ ভীস্ত কেন হলে অতিশয় ॥ 
জীবন যৌবন তরু করেছে ধারণ ! 
কি যুক্তি করেছ তার বিয়ের কারণ 1 

জীবনের বিভা দিতে সাধ নাহিষসনে ! 
পূজবধু মু" মখ কবে দেখিবে নরনে 11 
কত কাল আর ভবে ধরি জীবন 1 

শুভ কর্ম্মেবিলম্বের কিবা প্রয়োজন 1! 
রাণীর বচনে রায় হাসা করি কয়! 
এ আর ছিলন1 মনে হইবে তনয় 1! 
হেরিলেন ভগবতী করুণা নয়নে ॥ 
তোমার ভ্রতের ফলে পেয়েছি জীবনে 11 
আমার কি মাধ নাই নিভাদিন্তে তার ! 
সেদিন হইবে যবে লিপি বিধাতার ॥ 
এখনি আনাৰ জাকি যত ভাটগণ ! 
সর্ব দেশে সকলেরে করিব প্রেরণ 

এতবলি মহীপাল পলকে পুরিল! 
বাহির দেয়ানে আসি সুখে বার দিল 

বলিলেন সন্ত্রিবরে কথা সবিশেষ 1, 
ভাটগণে ভাকি বারে করিল আদেশা৭! 
আজ্ঞা মাত্র ভাটগণ হাজির হইল! 
আশহলাদে অবনী পতি কছিতে নাগিল 1? 
মারের বিভ1 দিব বাসন] অন্তরে"! 
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কন্য! অত্ববণ কর নগরে নগরে? 
যেমন জীবন মোর কাঞ্চন সূরতি 1 
তাহার সদৃশ কনা হবে রূপবতী 1 
বাজ আজ্ঞা শিরে ধরি হরিষ অন্তরে ॥ 
কন্যা অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তবে 11 
জীবনের বন্ধগণের সহিত কোপ কথন ! 

জীবনের বন্ধু গণ শুনি সমাচার 
জীবনে কহিছে গিয়ে আনন্দ অপ্পার 11 

একি শুনি সখা! আজি ভপতি সভায়? 
তব বিভ] হতে ভাট পাঠালে শরায় ?] 

এতদিনে প্রজাপ তি বৃঝি সানুক্ল ! 
ফুটাইল সখমর বিবাহের ফুল 1! 
বি বাহ করিবে আগে শিখ রক্ররস 1 
বাঁসরে ঠকিলে হবে বড় অপাষশ 1! 

রমণী সমাজে হলে অবনত শির! 
লঙ্জ্ায় পড়িকে কবে শুন ওহে ধীর | 
জীবন কহিছে ওহে শুঃন বন্ধ গণ! 

আমারে কথায় জেনে সে নারী কেমন ॥ 
কিন্ত এক পণ আছে শুন প্রিয়গণ ॥ 
বিবাহ করিতে রত নাহি হয় মন ॥ 
রমণী রমণে বল বিবা সুখবোধ ! 
ঘযেকরে অশহ্জাদ জ্ঞান সে বড় অবোধ 1। 

রমণী সরলা নহে খল প্রবশ ! 
অন্তরে গরল রাশি সৃধূ মুখ রস) 
এত শুনি সখাগণ কহে হাস্য করি! 
পঁৰল ভরুঙ্গ দেখে কে ভ্বায় তর ॥! 
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জগতের এই ব্রীতি তোমারিতে! নয় ॥ 
কি দিয়ে প্রবোধ দিবে বাজার হ্দয় ॥ 

শুনিয়ে সখার বাণী কহিছে মার £ 
না করিও উপহাস বচনে আমার ৪ 
পিভাযদি দৃ€খী হন ন! করিলে বিয়1£ 
তবে সে করিব কিন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া 1 

ভমিখিয়ে বল অগ্রে পিতার নিকটে ॥ 
আমি যেবলেছি যেন এক নারটে॥! 

ভাল বলি বন্ধুগণতায় সায় দিল! 

ভর্তির নিকটেতে হরিষে চলিল |; 
কার কথার কত কথার কৌশলে £ 
জীবনের অভিলাষ বলে অতি ছলে?! 

রাজ কন ভাল ভাল পূজের যেপণঠ 

সেই কূপ হবে কার্ধা চিস্তা কি কারণ 1! 
ভাট গ্রণের ভূপতির নিকট আগমন 

এবং রাজগণ নিন্দ ! 

কত দেশদেশাস্তরে কন)! অন্বেবিষে 
আইল সে ভাটগণপ্রেক্ল হইয়ে ?? 
একজন কহিতেছে করিয়ে বিন ! 
পেয়েছি উত্তম কন) শুন সঙ্গাশয় ৪ 
নৈবেধ নগর পতি গুণ সিন্ধু রায় ॥ 

*লান্তদান্ত ক্ষমাবক্তবিখাত ধরায় «" 

, গ্গলেশীলে ধনেমানে দর্ধশ্রে্ঠ ধীর । 
গ্রাম সমান রাজ] শ্রিয় পৃথিবীর ॥ 
ভাহার তনয়! এক বড রূপবতী 1 

( খ ) 



১ জীবন যসিনী | 

রূপে গুণে অনুভব লক্ষ্মী সরন্বতী & 
আর জনবলে কেন কর জ্বনাতন | 
নৈষো রাজার জানি পূর্ব বিবরণ |! 
কহিতে সে সব কথা ফোর লাজে নার! 

র্পা। তাহার কন] নহেত সুন্দরী ॥| 
আমি বে দেখেছি কনাাশ্ডন মহারাজ ॥ 

হেরিলে, সে ব্লূুপবতী রতি পায়লাজ॥ 
অযোধ]1 নগরে রাজ ভীমরথ নান! 
ধনে মানে ক্লে শীলে গুণে গুণধাম 1 
তাহার তনয়! মেই কহিিলাম সার! 
ভালুই জানেন তিনি আহার ব/ভার 1] 
আর জন বলে কেন মিছেজাক কর! 
সুষ বংশে জন্ম বটে কলনা আকর|1 
পুর্ব পুরুষের তার কথা শুন বলি! 

বিধবার গর্তে পুত্র লজ্জা নলে জ্কলি ॥ 
এতশুনি পুববজন; পুনববার কয়! 

মুনির চন ছিল, দৌৰ কিবা হয় 11 

ভগ্গীরথ জনমিরা মৃনিবর বরে? 
কিকীর্তি রাখিল দেখ ভূবন ভিতরে 1 
এই বূপে পরমস্পরকরয়ে কোন্দল ? 
ভ। পতি হালিষা কন শুনছে সকল 11 

মিছামিন্ছিশ্কথার মেলানি কিবা কার্য 
জীবন নিকট বাহ তবে হবে ধার্য7 1! 

করেছেন প্রগ তিনিষ্তন বিবরিঘ়া 
স্বচক্ষে দেখিয়াপ্থুজ করিরেক-বিয়11 
এত্ব শুনি ভরটগণ হ সন্তোব অন্ধরে ৮. 
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নাইল সমাচ.র জীবন গোচরে 1 
জীবনে সংবাদ কি হইল বিদায় ॥ 
চিন্তাঙ্গল নব ভূপ কিকরি উপায়? 

রাজপুত্রের স্বপ্ন দশনও খেদ 
ভাট মখে শুনিয়ে কন)ার সমাচশর 1]. 
কিন্ধপে কোখায় যাই ভাবিছে জমার ॥ 
কিরূপে জনক স্থানে লইব বিদায়? 
দই মতে উপ্রস্থিত হলে! ঘোর দায়?! 
দিবানিশি ভাবে রায় উন্মাদের প্রায় ! 
অদ্ভুত পন এক দেখিছে নিত্রীয় 2. 

যেন এক রূপবতী জিনি সৌদামিনী ? 
হাব ভাবেজিনিক্বাছে কামের কামিনী [ 

কাছে আসি হানি হলি রূপসী রতন। 
বিনিময় করিহার করিল গমন 1৮ 
নান! মতে মন চুরি করিয়। যুব তী? 
হাস্য করি পাল [ইল.আপন বনতি 1 
ঘুচিল নিদ্রার যো উঠিল জীবন! 
বামা আশে চতুর্দ্িগ করে নিরীক্ষণ 1 
'ন1হেরিয়ে শুন/ ময় হেরিছে অন্গনি ॥ 
এসে ছিল এই ছিল কোথা গেল ধনী 7 
কোথা সে সরল ভাব কোখ। বামে হার! 
কোথা ব।পে পরিহাস কোথা? সে ন্বিহার 1 

কোথা আমি কোথাপ্রনী নাহি নিদ্ুশনা 
কিরূপে কিধন দিয়ে বুঝাইৰ মন |! 
তার সম।নিরূপমা খজে মেলা ভার! 
ভুবন মোহিনী বিনে ভুবন আঁধার £ 



৯২ জীবন যানিনী ! 
মরি মরি কিবা করি বিনে আলাপন ! 
হ্বপনে নিধন বুঝি হইলজীবন 1! 
বিনে প্রাণ মম প্রাণ মিছে রাখি জীয়ে?£ 
মনাগুণে নিরবধি দহিতেছে হিয়ে। 
হায়প্রিয়ে কোথা প্রিয়ে ভাকিছে জীবন! 
দুনয়নে অনিবার বহিছে জীবন 1! 
আপনার অঙ্গে নিন্দা করিছে মার | 
ওরে অঙ্ক কেন সঙ্গ করিলি তাহার 1) 
ওরে আখি ধিক তোরে ছিলিছে! প্রহরি ! 
নারী বেশে চোর এসে মন নিল হরি 1 
ওরে ভূক্ কেন তারে করিলি ধারণ! 

ওরে মন কেন তোর ছেন হল মন 1! 
তার লাগি হৃদয়েতে যে যাতনা পাই! 
সমচিত কল দিই পেলে ছাড়ি নাই |) 
বিধি যদি পাখা] দেন উড়ে যাই সেথা! 
প্রেম ডোরে ফেধে চোরে ধরে আনি হেখা 17 

হুদিব্কারাগারে বন্ধ করিয়ে সে ধন ] 
ফণী হয়ে লই তার দংশিয়ে বদন 1! 
ভূজ পাশে মনোলালে করিয়ে বন্ধন ! 
নিতঘ্ের দাপে করি উত্তম শাসন 11 
বাক)বাণে দ্বিবা নিশি করিয়ে পার ॥ 
দিবাঅন্কে নিশিযোগে করাই আহাৰ ॥ 
আর অংরু বাহ] আছে-মনে অতিশয় । 

প্কাশ করিব তাহা পেলে স্থসময় ॥ 
এসব সষ্পদেমোর কিবা প্রয়োজন 2. 

রুল অনুখকারু বিনে সে রতন 1; 
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জীরনের রমণী অন্বেষণে গমন এবং শুক 
সারীর সহিত সাক্ষাঙ। 

জীবন হয়ে অনুশী, ভাঁকে কোথা বিধ্মুখ', 
বহিতেছে দূনয়নে বারি ৪ 

বিচ্ছেদে দহিছে কায; পাণমন যায়যায়; 
বিনে সেই মন চোর] নারী ী 

পরস্পর এই কয়ঃ জাধনেতে সিদ্ধি হয়, 
তবে এবে চেষ্টা দেখা চাই । 

জীবন করিয়! পণ, করে তার অন্বেবণ, 
দেখ ভাল পাই কিন" পাই ॥ 

নিদ্ধ যদি হয় শৃম, শৃমে তঁবৈ নাহি ভূমঃ 

যত্বের অসাধ্য কিছু নাই? 
এতভাঁবি মনেধীর, শেষেতে করিল স্থির, 

গোপনে গমন করা চাই 1! 
অপ্পেতে অধিক হয়, এই নত *ন লয়, 

পরে সাজ জ্ড়োয়া:জ্ব্পড়িত। 

রকম রকম সাজ, কিছু নিল যুবরাজ, 
যখন যেমন সেই রীত 1! 

মিশি অবসান হয়ঃ হয় শালা থেকে হয়, 
মনমত বাছি এক নিল 1" 

জীদর্গ স্মরণ করি আরাহিয়ে তদপরি, 

কত দেশশপশ্চা্ড করিল 11৭. 

যেদিগেতে মন হয়» নে দিগে ছেুটা য় ইয়ু? 
পড়িলেন নিবিড় কাননে 

ভল্লক গাণ্ডার কত, ভাঁফিতেছে.অবির ত; 
হেরে অতি শঙ্কা! হয় মন্সে& 
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আকাশ ভাবিয়ে মনে, ভমিছেন বনে বনে। 

নাহি পায়দিগ নিদর্শন ! 
ভাবে এবেকিব। করি, নারীলাগি পাণেমরি, 

ধিক ধিক অশমার জীবন 11 
ক্রমে দিবা হল গত» সর্বরী হল আগত, 

দেখিয়। ভষেতে কাপেষন! 

«ঘোর রজনী কালে, বুঝি নি দারুণ কালে, 
দিন পেয়ে করিল ধারণ 

ভাবে মনে মনে রায়? উপায় নাহিক পায়। 
কোন মতে নাপায় নন্ধান )1 

ভয়ে ধিরি ধিরি যান? এদবিগ ওদিগ চান, 
বৃক্ষ এক দেখি বারে পান! 

কিকরি কোথায় যাই, কোথা সব্ধরী কাটাই, 
দুর্খমেতে নাদেখি নিস্তার! 

ঘোড়া রবীখ ভার তলে? উঠিলেন নিজ বলেঃ 
বৃক্ষোপরি নৃপ্চতি ত জমার 1] 

একে ঘন স্থির নয়ঃ তাহে চিন্তা অতিশয়, 

নিদ্রা কিনে হইবে তাহার ॥ 
আই টাই করে প্রাণ নাহি দেখি পরিত্রীণঃ 

বারি বহে নেত্রে অনিবার 1 

দৈবের নির্বন্ধ যাহ" কেধগ্ডাতে পারে তাহাঃ 

" দেখ কিবা অদ্ভূত ঘটন! 
উঠিতে€ছ বৃক্ষোপর, কাল সম অজাগর॥ 

ভয়ানক বদনবাদন 1! 
দেখিয়। জীবন রায়? অশ্রজলে ভালে 'কায়) 

রঙে পিংয় এস এসময় ॥ 
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শঙ্কটে পড়িয়ে পাণঃগেল আজি নাহি ত্রাণ, 
ফণী মুখে কিসে রক্ষা হয় 

মনে যেন জ্ঞান করি, ফণীর্ূপা সে সুন্দরী, 
আলিয়াছে করিতে দংশন 

নতব! এমন ফণী, কোথাও না দেখি শুনি 
নিশ্বাসে ভাঙ্গিছে তরুণ! 

নিশ্বাচরী সেই নারী, কিছুই বুঝিতে নারি 
বহুৰপ। বহুরপ ধরে । 

ঘপনে অন্তর হরি? লুক্ধ পেছে মুগ্ধ করি, 
ফেলে গেল বিরহ অখগরে ্ 

ফণী ভয়ে কম্পবান, উপায় নাহিক পান, 
শেষে অলী ম্মরণহুইল। 

ঝুলছে পোশাকপাশে,নিলতাহামনোলাপসে, 

অসী ধরি ভাবিতে লাগিল! 
বদি সেই বিনোদিনী, হয়ে থাকে ভঙ্জঙ্গি নী, 

প্ন মোরে ছলিবার অশৈ | 

কে বুঝে নারীর ভাব, কত ভাবে আবির্পব, 
ছলনায় জীবনাবিনাশে ] 

না বুঝে বিনাশ করে, কান্দিৰ কিএর পরেঃ 
কিবাকরি ইহার বিধান ! 

ধনারে পণয় নিধি তোমারে গঠেছে ক্রি 
নাহি থাকে্হিতাহিত জ্বান 8" 

কমে ক্রুমে অজাগর+ জারোহিল ুক্ষৌপর, 
গ্রাশিবারে ফণা ধিস্তারিল 1 

এত দেখি সৃদ্গমারঃ রহিতে না পারে আর? 
অন যাতে লিপাত করিল]! 
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দেখ কিবা বমকার, লিপিবদ্ধ বিধাতার, 
নরেকি বুঝিবে তার আশা! 

সেই বৃক্ষ সাখা পররে, রায়ের কিছু অন্তরে, 
শুক সারী করিয়াছে বানা 1! 

ভজঙ্গ ভয়েতে তার) ভেবে হতে ছিল পার) 
কিসে রক্ষা পাবে শিশুগণ ! 

কণী যদ্দি হল নাশ+ ঘচিল মনের ত্রাস; 
নৃপসুতে কহিছে তখন 

কহে শুক সুখভরে, যতনে মধুর স্বরেঃ 

পরিচয়ু দেহ কোনজন ! 
কিজাতি কিনাম ধর, কোথায় বসতি করঃ 

ফণী নাশি করিছো রোদন |! 
সাপের বধিয়ে পাণ; দিয়াছ জীবন দান, 

হইলণম তোমার সুহ্ুদ ! 

বল আমাদের পাশ+ কিৰা তব অভিলাষ, 

পাণপণে করিৰ পৃর্ণিত ত 1! 
সখা গুলে দেখেরায়+ তাহেনা দেখিতে পায় 

পায় দঃখ দুঃখের উপর! 

ভয়েতে কহিছে" পরে কেবা মোর শিরোপরেঃ 

সত্য কহ আমার গেোচর 1 
চৈবত গন্ধধ্ধ নরঃ কি কিন্নর কি বানর 

' স্টকব1 ধক্ষ কিবা নিশাচর । 

কিন্ব1 ভরপ্ক্ষেব হবে; সত্য প্কাশি'য়ে কবে) 
ভয়ে তন হতেছে কাতর 11 

শুবি সারী হক কয়, দেব উপদেব নয়, 
“ভয় লাইবল যলোদঃখ | 
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হুল মৌরখবন্থকাল, এই বৃক্ষে কাটি কাল; 

পক্ষজাতি নাম ষারী শুক 1! 
শুনিয়ে ঘুচিল ভর, কহিতেছে গুণাকর, 

শুন শুন মম পরিচয়! 
কন্তাট নগরে ধামঠ রাজ] তেজস্পৃঞ্জ নাম, 

আমি হই তাহার তনয় ? 
কে বুঝে বিধির বাদ? শুন বলি সেসংবাদ, 

এক দিন ছিলাম ঘুমিয়ে | 
স্বপ্পে আসি এক নারী; ৰপ বলিবারে নারি, 

গেল হার বদল করিয়ে ।। 

তদবধি মম মন, দিৰ। নিশি উচাটন, 
ভেবে কিছু উপায় নাপাই! 

করেযদকপা দান, বলে দেহ সেসঙ্ধানঃ 

তবেতে জীবন রহে ভাই 1 
শুক জাতিস্মর হয়, বুঝিয়ে হাসিয়ে কয়» । 

যারে তুমি দেখেছ ছাপন। 

ফ্বেবড় কঠিন কাজ, শুন বলি যুবরাজঃ 
প্রকাশিয়ে সব বিবরণ | 

চন্দ্র জ্দয়েতে ধাম, গুণাধি প' গুণধামঃ 

রাজা হন সাগর পতি ॥ 
তাহার তনয় সেই নিন্দ্রায় হেরেছ যেহ' 

ধরে ধন] ধরায় যুবতী ॥ 
এক মখে তার ব্ূপ৮কিবা কহিবৰ দ্বস্কুপঃ 

* নাহি দেখি এমন রূপসী ? 
কে আছে তাহার সম তিল ভুলা তিলোক্বমণ, 

( থ ) লজ্জা পালন শয়দেন্ শশি | 



১৮ জীবন যামিনী 1 
শুক কর্তৃকযামিনীর সন্ধান প্রাণ্ড। 

পারি... 

এত শুনি সচঞ্চল হইয়ে জমার 1 
শুকেরে জিজ্ঞাস। করে যত পনর্বার 1 
কহ শতক সে যুবতী কিবা নাম থরে! 
প্রকাশ করিয়ে কহ মোরে কপাঁকরে 11 
শুক কহে স্থির হও ওহে গুণমণি ! 

ধরেন যামিনী নাম সের্নপসী ধনী। 
তাহারে নিশিতে তুমি হেরিয়ে স্বপনে! 

সু্ধ হয়ে সেই রূপে ভাপিছ জীবনে 1) 
তাঁর সমা মনোরমা না হয় দর্শন | 
ধরায় ধরেনা আর তুলনা কখন ॥ 

তৃমিতে মানৰ জাতি হইবে চঞ্চল! 
হেরিলে অতনু হন আ'পনি বিকল ॥ 
র্ স্কুর হও বুবরীজ নাহও চিন্তিত! 
মিলন উপায় অণমি করি নিশ্চিত 11 
দেখা] দিয়ে নান) ভাবে গিয়ে তার পাশে £ 
বাধিব তাহার মন তব প্রেম পাশে ] 
তিকিল্ত মেনগরে ছবেশে বাবে! 

সম দেখা গুণাকর নাহি আর পাবে ।। 

প্রাণ দান দিরাছ আপনি সারোজার ॥ 

মাধিব তোমা কার্ধ) প্রতিজ্ঞা আমার 11 
অ'জিক নাঁভেব তুমি আখমার বচন! 
এই আমি তার পাশে করিনু গমন 1! 

পক্ষ জাতি হীনমতি কিবা সাধ্য আছে! 
কহিলাম বিবরিক্নে যৃক্তি-তর কাছে।।, 



জীবন যানিনী 11 

রায় কয় সধ? ভূমি যে যুক্তিবলিলে! 

জনমের মত মোরে কিনিয়ে রাখিলে ॥ 
জীবনে আশ্বাস করি উড়িগেল শুক £ 
হেরে দূরে গেল দুঃখ উথবিল স্থখ 1! 

হুক কামিনীর নিকট গিয়া! জীবনেত 
কথ] উপস্থিত করে! 

শুক হ্্ষ্ট মনেও যা্িনী সদনে, 

সাধিতে রায়ের কাজ ! 
যায় স্বরাকরি, দৃগানাম স্মরিঃ 

সেচন্দ্র হৃদয়: মাজ?! 
তথায় যামিনী, যে রূপেতে তিরিঃ 

করেন গৃহেতে বান £ 
কহিশ্এন শেব? সব সবিশেষ 

ংক্ষেপে করি প্রকাশ |! 
বূপে অগ্রগণ্য” সে যামিনী কন 
ভূপতির শাণ পসনা! 

এক্ধই হমারী” ক্লে অথিকারী+ 
কি দিব তার উপমা” 

শ্বড় আদরিণী+ সে রাজ নন্দিনী 

থাকয়ে সায়ের পাশে | 
হইলে অস্তর+ রাণীর অন্তর, 

দঃখের' সাগরে ভাসে ।! 

হইল-যৌবনী, সে বিধূবদনী, 
হেরি বাজ সচিস্তিত 

'নখী চি জন+ আলিয়া তখলঃ 

তথা বরে নিয়োজিত'॥ 

৯ 



২ জীবন যামিনী 11 

হইঞ্কে সত্বরঃ পৃথক অন্দর; 
নিষ্মাইয়! দিল তাকে! 

হরিষে যামিনী; লইয়ে সক্রিনী, 
সে অন্দরে গিয়ে খাকে 1 

বিরল পাইয়ে পতির লাগিকে, 
ন্পছলাচারি মত! 

নাশ্িতে অশ্িবে, সদা সদশিবে, 
পুজে ধনী অবিরত 1! 

নহে অনস্থিয়, সদাই অস্থির) 
কিবল পতির লাগি! 

সময় পাইয়া ভাবাদি আমিয়'ঃ 
ক্রমেতে উঠিল চাগি !। 

সে ন্বনা বালা; যৌবনের জ্বালা) 
সহিতে নাপারে প্রাণে! 

স্ভাবি নিরন্তর, হইয়ে কাতর, 
কহিছে দ'সীর স্থানে 1! 

স্থুনঙল। স্বমতী, অধৈর্য তখ অতি, 
হতেছি মদন বাগে! 

চল সবে মেলি, করি গিয়! কেলী) 
ছাতভের উপরি ভাগে || 

সুুর্গী স্থমতী, রী জমা; 
াঁর সখী লয়ে সাতে! 

চলিল'যামিনী, হয়েউন্মাদিম্পী; 
সদন জ্বালা নিভাতে |! 

যৌবনে অবলা) হইয়ে চঞ্চলা, 
হরে অউ্ালিকোপরি। 



জীবন যামিনী |) ২১ 

অভিলাষ মিঃ খেলে কত শতঃ 
লয়ে সব সহচরী 11 

যৌবন আগুণ, প্রবল দিগুণ, 
এমতি সময়ে শুক ॥ 

উড়িয়া আসিয়ে? রহিল বনিক? 
যামিনীর সনমুখ 1) | 

দেখ কি কৌন্তকঃ মনোহর শুকঃ 
হরিতে ধনীর মন! 

নাচিয়ে নাচিয়ে? খাইছে খুটিয়ে, 
নানা ভাবে নিমগন ॥ 

সরিছে গুমারিঃ সে বাজ হ্মারীও 
দুরন্ত মদন বাণে। 

হয়ে ড্র জ্বরঃ দৈবাত নজর; 
হইল শুকের পানে | 

তাহার মাধর্ষ)* হে্রিয়া। অধর্ষ72 
কহিছে তাছে নিরখি ৮ 

গুকি চমত্কার? স্বুচিল আধার 
দেখলে দেখলো সখী 1. 

জন্মমে কখন? না দেখি এমন? 

সোণার বরণ পাখি! 
মরি কি স্রন্দর+ বুপ মনোহর, 

হেরিয়ে জড়াল আখি 1 

এতেক, বলিযে, হর্বরষ হইযেঃ 
ধরিতে তাহারে ধায় 

পায় বহু দুঃখ শুকাইল সৃখচ? 
তথাপিও নাফরা পায় ৮ 



ভবন যামিনী ॥] 

সে ভাব দেখিয়ে)? অহ্লাদে মাতিয়ে, 
ওড়ে শুক পোৌোশা প্রায় ॥ 

ধরে ধরে তারে? ধরিতে না পারে, 
অমন তফ্াতে যায় ॥ 

যামিনী বেডিয়ে, বেড়ায় ঘরিয়েঃ 
রিছে কতই ছল ! রি 

তবু নাহি তারে, পারে ধর্িবারে, 

ক্রমেতে হারাল বল॥ 

অঙ্গে অনিশ্রার্ম, বহিতভেছে যাষ 

তখন হেরিষে শুক! 
কহিছে হাসিয়ে, কেনগে। দেডিয়ে, 
সহিতেছ এত দৃইখ |) 

স্থির কর মন+ কেনগো এমন5 
হতেছ আমার লাগি! 

কখনত তব, আমি নাহি হব, 
যৌন জ্বালঃর ভাগী ॥ 

' কেনগে+ কামিনী, হয়ে পাগলিনী, 
আমারে ধরিতে আস! 

আমারে ধরিবে, কিলাভ হইবে 
কিব|বা প্রিবে আশ। 

স্থমধূর ধনিঃ শুনিয়ে তখনি; 
যামিনী বিহঙ্গেবলে £ 

শুন তবভাব; মদেন হুতাশ, 
হৃদয়ে নাআর জ্বলে 1! 

হদয়ধপঞ্জন্রেঃ সুষতন করেছ 
রাখিৰ তোমারে আমি! 



জীবন যামিনী ? ২৩ 

এস মম পাশ) নাশ দঃখ পাশ, 
কৌরোনা বিপদ গাশী 11 

দাসী নিরোজিব-স্কীরসর দিব, 
তোমারে খায়াবে তারা । 

সদা! সব্বক্ষণৎ করিবে যতন, 
মায়ের যেমন ধারণ]! 

মদন যখন) আমারে শাসন, 

করিবে দুরন্ত বাণে! 
হেরিয়ে তখন, তোমারি বদন) 

তল্ হইব প্রাণে ] 
এজন্য তোমারে? চাহি ধারিবারেও 

নহিলে কিআমি ধরি। 
উল্লাসী হইঘ্ষে; আইস উড়িয়ে 

আমার কর উপরি |! 
শনি চমকিয্বেত আদরে ভালিয়েও 

কহিছে তাহারে শুক 1*+ 

একি চমৎকার, অন্ভত বাাপ্ারও 

দুখের উপরে দূঃ খা 1 
ওগো রাজবাল ও মদনের জালা, 

ঘৃচাবে হেরে আমারে । 
একি তব আশা, দ্হদ্ধরি পিপীঁশাও 

ঘোলে কিন্ভাঙ্গিতে পারে] 

ভবে দেখ মনে*অনল বিহনে&, 
তপনে কিকাজ হয়? 

বিনা বরিষণেট মেষের গর্জে) 
চাতকী কি প্রাণে রয় 



২৫ জীবন যামিনী | 

মোরে অনুক্ষণঠ করি দরম্শনও 
যুচাবে ব কামের জ্বর? 

ত্বাহে কিকখন, হয় নিবারণ . 
দুরন্ত মদন শর 11 

আমার সৌন্দর্য্য; হেরিয়ে অধর্থা, 
হইতেছ পাগলিনী ! ্ 

বলি যদি রূপ, ন!জানি কি কপ"? 
হও তৃমিবিনোদিনী |! 

কি কায কথায়, যাইগে। বাসায় 
মিছে থাকি তবকাছে। 

সারী যদ্দি জানে; এসেছি এখানেঃ 
তবেকি নিন্তার আছে! 

মিছে ছল করে, উড়িছে সত্তবরে" 
নয়নে তা হেরি ধনী! 

মাথার কিরায়, শুকেরে' বসায়, 
মনিস্থারা যেন ফণী | 

: অতি সকাতরে, কহে মৃদ্ত্বরে, 
শনরে বিহঙ্গ বলি। 

অবলার মন, করিয়ে হরণঃ 
সচ্ছন্দে যেতেছ চলি! 

ছাড় ছাড় ছলু১হয়েছি বিকল 
বল সে কেমন জন! 

নে তব বাণী, আকুল পরাণীঃ 
গৃহেতে নারহে ম্ণ। 

দেখি সকাদ্তরা, শুক স্থখে ভর!, 
কহিছ্ছে তাহার কাছে। 



জীবন ফানমিসী 1) ২৫ 

গুন বিনোদিনী) বজি সে কাহিনী, 
যথায় সেজন আছে 

তেজস্পু্ী নাম, গুণে অনুপাম, 

“কস্ট নগরে বাদ! 
তাহার নন্দন, নামেতে জীবন$ 

কহিলাম সে নির্যাস 11 
যেবূুপ ভাহা, করেছি নেহার, 

এমখে বলিতে নারি | 
যদি পাই দান, দ্বাদশ বয়ান 

কহিবারে কিছু পারি! 
ম্খ শশী তার? করিয়ে নেহার, 

লজ্জাত্বঘে জ্বর জ্বর! 
উদয় হইতে, নারে ক্ষুণ্ন চিতে 

শরদের শশধর 11 
কি শোভা প্রচুর? গোপের আত্কুর, 

কিবল? হতেছে ভার! * 

হের্িলে অমনী, কামের রমণী, 
মেষজে তুমি কি ছার 11 

নয়ন যুগল) অতি সচঞ্চল; 

খঞ্জন লজ্জিত হয় । 

মোহন নাশার? ছেরে লাজ পায়, 

তিল ফুল আতিশয় | 
'আজানু লম্বিতঃ অতি শ্বুললিতঃ 

“ক্ষ কব নে ভূজন্বয় 7 

হেরিয়ে কমল, হুইয়ে 1 বিকল, 
(১ষ ) 'মীররতে ভাগ 



২৬ জীবন.য়ানিনী 1! 

শুনেলে। যামিনী; দিবস ষামিনী, 
যদাযপিবলিম্বরূপ £ 

তবে এ পাখিতে, কিঞ্চিত বর্ধিতে, 

পারে কিনা তার রূপ 1] 
অতএব ধনী, সে অমল্য মণি ৩ 

যদ/পি তোমীরে ঘটে । 
তবে আমি মানি, সন্ত শালপাণী, 

তোমার সাধন! বটে || 
শুক এত বলি, উড়ে গেল চলি, 

নামানে বারণ তায় । 
যাঁষনী শুনিয়ে» আকুল হুইয়ে, 

রহিল পতল প্রায় ॥ 

খ)াভ কবিবরঃ বহু গুণধর; 
ভুবন মোহন কয়! 

তাহার প্রসাদে? দজিক্ষে আহ্বাজ্দ, 

শ্রীকালী' জমার গায় ॥ 
যামিনীর খেদ! 

ধনী, হ্ঃনিয়ে হকের মুখে রূপের লহরী ॥ 
, অতি, সকা ভর হয়ে কছে ডাকি সহচরী 11 
বলি, শুনগো। স্বমতী দাসাঁ আমার বচন! 
কেন, শুক মুখে ত্ঞনি মান হল উচান্টান 11 
"বল, কি ক্পে পাইৰ সেই নবীন নাপরে ? 
নদ1১ সেই'জন বিনে শ্রাণউড়ু উড ডু করে॥। 
তারা, বল দেখি স্নেক কিরুপেতে পাই! 
বুৰি তাহার লাগিয়ে আমি পরাণ হারাই ॥ 
ইাগে? কেশ বিধি আম্াপ্রহি নিদারুণ! 
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দিয়ে? জ্বালার উপরে জ্বাল! বি করে খন 1& 
৭৯ ৩২ 

বরং, আগেছে ছিলাম ভাল না পাইয়ে আশা! 
আর,কি ব্ূপে জীবম ধরি বিনে তার আসা॥ 
আপি, অদর্শন আশা বাণ হেমে গেলশুক? 

সেই) কঠিন বাণেতে যায় বিদরিদ্ধে বুক॥ 
আমি, একেত অবল! তাহে প্রথমা ফৌবনী! 
মিছেঃ দ্রস্ত অনঙ্গ কেন বধে গো! সজনী 1) 

শুক) আয়ে পবন ভরে পবন হইয়ে ? 
গেল, তনুতনী নয়ন সজিলে ভাসাহয়ে 1] 
ভয়ে,টল টল করে তরী কাগডারী বিহনে! 
বুঝি, জীবনে জীবন যাক জীবন কাক্সণে 1 
কোথা, আছহে হৃদয় নাথ হও দানুকৃল ! 
কপণকরিরে কাগারী হয়ে দেহ মোরে কল ॥ 
ওহে, অনিরুদ্ধ হরে ছিল উধারে যেমন 
আলি; সেই মত হরেনাথ করহ হরণ ॥ 
কিনা» সুন্দর যেমন বিছ71 লয়ে শ্ছিল আসি। 
মোরেঃ দেই মত লয়ে যাও ওহে গুণ রাশি ৪ 
যদি, তব লাগি মরি নাথ খে নাহি তবে! 
কিন্তু, অধিনীর মন আশা মনে 'মনে রবে॥ 
বিধি, প্রফলিত হয়ে মনে বসিয়ে নিজ্নে! 

অতিঃসয, তনে গঠিলেন পুরুষ রুতদে॥ 
আর, করিবারে লারীগণে দঃখ নিমগন 
ভাবি, তাই শৌক+কল হয়ে করিল হজন 1০ 

৫ 

দেই, কারণেতে বুঝি আমি হয়ে অনাথিনী ॥ 
ভামি, অবিরত আখি'জলে দিবর্স ধান্সিনা 1 

শুক»আনিয়া! আগে গেল করে পাগালিনী 



হ৮ জীবন যামিনী ॥ 

সদ ভাঁকি নাথ নাথ বলে হয়ে প্রমাধিনী॥ 
যদি? অধিনী জনার প্রতি হইয়ে সদয়! 
মম) হুদয় সসাকাশে আহি হও হেউদয় 1! 
তবে, অনায়াসে হতে, পারি দুঃখ দিন্ধ পার! 
দেখ+ নতুবা এছুঃখার্ণৰে নাহিক নিস্তার ॥ 
শোকে” আলু খালু হল ধনী পাগলিনী পায় ॥ 
দূঃখেস ধরায় লোটায় আর ধরে রাখা দায় । 
ভেবে, জীর্ন হল কলেৰর নাহি কিছু বল! 
আর? বদনে তাহার নাহি রোচে অন্নজল 1] 

ঘোর; চিন্তাজ্বরান্বিত্ব! হয়ে পালজ উপরি! 
ব্রহে১নদত সুইয়ে খনী দিবস সব্বরী 1 
লাজেঃ সখী গণে বিবরিক্ে কিছু নাহি কহে? 
যেন বোবার পন গান মনে মনে রহে॥ 

তারে, হেরিয়ে সুমতা দ্বাসী হ্গমতীরে কয়? 

হাগে রাজকন্যা ক্রমে কেন জীর্মা অতি শয় 1) 
চল, সবে মোঁদে বলিপিয়ে রাণীর সদন ! 
আশি বাহ হয় করিবেন করি নিরীক্ষণ]! 
ইহ, বলি তার] যায় স্তর কত্রীর ভবনে! 
হল; ক্রমে ক্রমে উপনীত বিষাদিত মনে 11 

রাণীর নিকটে সহচরী গণের নিবেদন ! 
সহচরী গণে» রাণীয় সদনে৯ সজল নয়নে, 

কহিছে আমি! 

হরি জোড়পাণিঃনিনেদয়েবাণী, শুনঠাঙ্গরাণী। 
বিপদ রাশি।! 

ঞ্ি এপস কী শু চি 

কি দশম" মর ] 
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স্লাহিখায় অন্নঃকিজানি কিনুন) রোদনে আছ, 
দিবা সব্বরী |! 

উঠিতে শকতিঃ নাহি একরতিঃ জীর্ শীর্ন অতি, 
হয়েছে অ। 

দিবানিশিঘ্বয়) সদ মৌনে রয়ঃ কথা নাহি 'কর, 
কখহার অঙ্ক 1! 

শোকে করে ভর, হয়ে ভাবাস্তর; অশ্বর সম্বর, 

করিতে নারে ! 
কেনব1 এমনি, হুইল সে ধনী” যাইয়ে আপনি, 

.. দেখুন তারে]! 
দাসীমৃখে বাণী, শুনিরাজরাণী, অস্থির পরাণী, 

হইয়ে কহে? 
গলে! স্রখীগণঃ কেনগো এমন, সুত সর্বক্ষণ 

বিরসেরহে 1! 

শুনে তব ভাষ হলেম উদাস? বাসে করি বাস? 
বামনা নাই 1 

করিয়ে শ্রবণ, দহিছে জীবন, সুতাঁর সদন, 
চলগেো যাই 1! 

রাণী মকাতরে, সুতার অন্দরে, গেল ত্বরাকরেঃ 
লয়ে সকলে ! 

চিনিতে কনঠারে, কোনমতে নারেঠ বেনশবাকারে, 
আছে দি ]. 

অশ্রজলে ভি, নিকটেতৈ আপি; মদ২ ভাবি, 
'কছিছে তারে । 

কফেল-মা যা্িদী, দিবস যামিনী? রহ বিষাদিনী? 
হেন প্রকারে". 
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ম।য়ের রোদন, শুনিয়ে তখন, স্বভাব গোপন, 
করিয়ে কয় £ 

নাজানি কারণ, ব্যাধির লক্ষণ, মন উচাটন, 
অর্ধদা হয় || 

নিশি আগমন, হয় মা যখন, জ্বর আকর্ষণ, 
করেগো আমি! 

সেজ্বপ্ছলা নিভাতেঃ ইচ্ছে হয়চি তে, পুঁজ্বলিত চিতে, 

জীবন নাশি 1! 

কন্যার বচন, শুনিয়ে তখন, বিরষ বদল 
করিয়ে রাণী | 

কহিছে কনণায়, ভয়কি মা তায়, করিব উপায়, 
বৈদ্যেরে আনি 1 

মনস্থির করি, লয়ে সহচরী, কাটাবে সর্ধরী, 
বলিনু তাই! 

তোমার বচনে, বাজার সদনেও বৈদার কারণে, 
এখনি যাঁই &. 

রাজার নিকটে রাণীর গমন ॥ 

কনার কারণে সতী, বিষাদিত হয় অতি, 
আক্গল পাথার ভাবি মনে! 

হয়ে অতি মিষ্বমাণী, রাজার মন্দিরে রাণী, 
ড্ভ্ত রিল সজল নয়নে 1 | 

রাণী দেখিয়া হাল, দুষ্টখে কহে মহিপালঃ 
কেন কেন কিসের কারণ! 

. হয়ে অতি উন্মাদিনী, আসিয়াছ বিনোদিনী, 
কই দেখি শুনি বিবরণ 
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ব্লাণী কহে ভাল ভাল, তোমার যেন জঞ্জাল, 
হইয়াছে অন্দর মহল! 

কোন ভার নাহি লওঃ সর্বদা হরিষে রঃ. 

উদাসির কর্্ম এ সকল 1! 
করে শিব আরাধন, পেয়েছি যামিনী ধন* 

সেধনের নাকর উদ্দেশ 
পাষাণে বেধেছ মতি, এমন তনয়! প্রতি+, 

দেখি তব নাহি দয়ালেশ 1! 

শুন শুন পাণেশ্বর, কনার হয়েছে জ্বরও, 

নাহি পারে অনাদি খাইতে! 
কিজানি কিকারণেতে, দুঃখেরহে দিবারেতে, 

কারুকথা ন! পারে হিতে 11 

অস্থিচর্্ম শবাকার, প্রাণমাত্র আছে সার, 
তাও কবে থাকে কিনা থাকে 

যদি ইচ্ছা থাকে মনে, রহিতে এই ভবনে? 
বৈদ্য আনি বঁচাও কর্মযাকে ] 

রাজ কন ওহে রাণী, বিদরিয়ে যায় পৃণণী 
শুনিয়ে কন্যার সমাচার! 

এত যে ঘটেছে ফের; আমি কি পেয়েছি টের; 
ইথে দোষ নাহিক আমার 11 

এরাজ্যে কি পৃয়োজন, ষদ্দযপি যামিনী খন, 
পীড়াতে পীড়িত! অতিশয়! 

যত আছে দিব ধন? চিন্তা ভার কিকারণ, 

শাস্তকর মাপন হৃদয় | 
রাজ বৈদ্দেটর রোগ নির্ূপণে আনাধ/। 

রাণীরে মান্তনা করি গুণাধিপ ন্বাক্ক। 
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উপন্গত হইলেন আসিয়ে সভায় 11 
মন্ত্রীরে ভাকিয়ে কন ভইয়ে বিকল! 
নাজানি তনর়া কেন হতেছে দূর্বল 11 

কিছুতেই নাহিসাদ সর্বদা উদাসী । 
বৈদ্যেরে আনাও শীঘু ব্যবস্থা জিজ্ঞাসি ॥ 
মন্ত্রী কহে এ মিশিন্ত চিন্ত! কেন রায় । 
এখনি বৈদেোেরে আনি করাব ভপায় 1] 

সার আশ্রমে আছে সখ দুঃখ কত! 
উত্ল1 উচিত নহে হও? অবিরত 1 
ভূপাতির বাক শ্বনি মন্ত্রী বিচক্ষণ | 
ডাকিতে বৈদে/রে দূত করিল পেরণা॥ 
রাজার ভিষক দলেই নিদ্াানে পণ্ডিত! 
ভপতি সভার আনি টৈল উপনীত ॥ 
বৈদেওরে হেরিয়ে ভূপ কহে মৃদৃস্বরে! 
তনয়! পীড়িত" মোর হইস্বছে ও জ্বরে ॥ 
যদ্যপি তাহারে তুমি আরোগিতে পার ॥ 

মনমত ধন দিৰ বলিলাম লার 11 

বৈদ) কহে মজারাজ চিন্তাকি তাহার ॥ 
গেটাছই বড খেলে রোগ যাবে ভার || 
ইহা বলি বৈদ্য রাজ যামিনী অন্দরে | 
উপ্পনীত-হুইলেন পৃ্চুল অন্তরে |. 
দেখে ব্বাজকন?? অন্তি 'জ্বরেতে কাতর! 

পণলভ্র উপরি আছে হইয়ে অধরণ 1 
নাড়ী ধরি দেখি বৈছ/জ্বর ন্ধহি পায় 
ভাবে মনে একি দায়নাহছেরি কোথায় 1 

নাঁড়ীর্তেন! পাই জ্বর একি চমত্কার |: 
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কিন্তু ক্রমে হইতেছে অস্থিচর্মা সার ॥ 
কেন হুয় কি কারণ না পারি,বুঝিতে । 
এই মত কিছুদিন লাঞ্গিল দেখিতে 
ক্রমেতে হইল বৃদ্ধি নহে উপশম £: 
মনে ভাবে কবিরাজ দেখিয়া বিষম 11 
ভাবিয়া! ছিলাম মনে পাব কত ধন। 
সেধন দুরেভে থাক্ হলেম নিধন |! 
কত মান ছিল মম ভূপতি সদনে! 

বিধাতা সে!মানে ছাই দিলেন এক্ষণে 1) 
চপে চুপে থাকা আর হয় অন্যেচিত? 
উচিত এক্ষণে কর] রাঙার বিদিত 1? 

মানষাক্ধন যাক্কিছু কাজ নাই | 
ভিক্ষাকরা বাজে আসি কিসে রক্ষ। পাই 1 
এতেক ভাবির! বৈদ্য বিষম তরাসে £ 
ভপতিরে নিবেদন করে মৃদ্জবে ॥ 
অবধান মহারাজ কথাচমৎকারর ॥ 
ব্যাধি নিরূপণে সাধ্য নাহল আমার ॥ 

চিকিতসা! করিনুকত না পারি কহিতে! 
তথাচ না পারিলাম আরোগ্য কত্রিতে 1) 
অতএব মহারাজ করি নিবেদন! 
বিবেচনাষাহা হয়করুণ এখন . 

অন্যান্য বৈদ্য যামিনীর রোগে পরান 
হইয়া কারাগারে বন্ধহয় ! 

রাজ বৈদ্য যদি আসি হারি মানি দিল ? 
রাজ] চিন্তান্তিত হয়ে ভাবিতে লাগিল! 

(৪). 



৩৪ জ্রন মালিনী ॥. 

ঘোর দেখে মস্ত্রীরয়ে কহিছে রীজন,? 

বৈদ্য অন্বেষণ করে কন্যার কারণ 1! 
কলাম আই খণ দাকাঅনূপারে | 
কনারে যদযপি কেহ কাচাইভে পারে 8 
আদার এ রাক্জঈাতারে অর্্ভাগ দিব 1: 
বাচাইতে'ন1 পারিলে কয়েদ করিব ] 

রাজপণ শুধি মক্যী কিস্ময় অন্তরে 
দিলেক রটনা করে দেশ দেশান্তরে | 
যেদ্দেশেক্কেষে সকল কবিরাজ ছিল! 

শুনমেহহগার পদ আমিতে লাগিল! 

ভাল ভ ল'বৈদা স্ব আনন্দ অন্তরে । 

আইল সক্ষিনে মেলি রাজার গোচরে ॥ 
আাপ্রএণলর কার কত কবিরাজ কর! 

নিদান অভ্ীত রোগ কোথাও না রয় 11 - 
অনায়াঙ্জে ্মারোগিৰ সে বিষম জ্বর | 

ভয় নাই মহারাজ নাহও কাতর || 

তন তনগ়্ার রোগ দেখিকারে চাই 
আজ্জীবিনা অস্ধঃপারে যাইতে ভরাই ॥ 
রাজা কন ঈবদণার্ধ, ঞ্মহ বচন! ১. 

বাচা্টতে পা যক্কি কন] বত্ব ধন 1]. 

দিব হে ্ অঙ্ক রাজা/-যহ্খল কড়ি 
নশ্ুধা শেখা হরে ছাতে দিৰ কড়ি 

এই পণ ঘছিতারে পার কাঁচাইতে | 
এন্সণ গৌথিতে যাও দাসীদ্ধ ম্বাহি হতে 1 
আজ্জাঙ্গাপ্্ টৈদ্যন্লীক্ক সহচরী সনে । 
উপনীত হইজেন যামিনী ভন নে 



জীবন কাঝিমী |! ৬. 

দেখিয়ে কন]ার'জীকবৈদ7 পয ত্রাপ ! 

শব সম নুগ্নে আছে' সুখে নাহি ভান 1! 

নাড়ী টিপী দেখি বৈদ) জ্বর নাস্ছি পায় ! 
ৰলে একি চমতকার নাজেরি কোখরস্॥ 

নাভীতে না! পাইজ্বর কিন্ত জগর্ঘ। অতি? 
নিদানেতে নাহি পাই এরেশগের গতি] 
গালে হাত দিয়ে বৈদ্য ভাবিতেছে রাশি! 
ভেরি সন্বচরী গণ কহিতেছে আসি $- 
ওকে বৈদ্যবাজজ অর চিন্তা কি কারণ 

ভাবিস্তে উচিত ছিল.রাজার স্দন। 
অর্থ আশে লু হয়ে ম্জাইলে পরাগ? 

এখন কি কাপে আর পাতব পন্রিভ্রাণ। 
ভপ কাছে আসি কহে যত সখীগণ* 
অপারগ হল বৈদান্তঘনহ রাজন?! 
রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে কহে চোপদারে। 

বৈদ]কে নিগঢ় বাধি রাখ কারাগারে ] 
আজ্ঞামাত্র চোপদশর বৈদ])কে লইঙ্ষে 
কারাগারে বরাখিলেন বন্ধন করিয়ে 

জীবনের চন্দ্র হুদয়ে আগমন | 

শুক মুখে যামিনীর, পাইয়াসন্ধান। 
| আনন্দিত তহরে রায় চক্দ্রদয়ে যান 

'অশ্বে চড়ি নানা দেশ করি পর্ধাটন £ 

উপনীত চক্দ্রদয়ে ভইল জীরন |! 
হেরিম্বে নগর শোভা বাখানে হয়ায় ! 

কৃত'শত অক্টালিক! কিবা চমতকার 1 



৬৬ জীবন যামিনী | 

স্থচাক্ু শ্রেণীতে লোকে ক্ষদ্িয়াছে ৰা? 
দেখিতে সুন্দর বড় যেমন কৈলাস 1! 
পথ ঘাট মনোহর স্থন্দর বাজার ! 
দিবানিশি চলে লোক কাতারে কাতার 1! 
রাজপথে বিকট শকট দেখি কত! . 
শোভাকরি যাইতেছে করী শত শত! 
আনন্দিত হরে রায় করষে ভ্রমণ 
কিন্ত স্ব লোকে দেখে দঃখে নিমগন 1] 
সকলে বিরস সদ] চক্ষে বহেধারা। 
রষৃনাথ বিনা যেন অযোধ্যার ধারা1! 1 
আপন আপন কার্য করিছে সবাই ' 
কিন্ত কারু মনোমধ্যে কিছ,স্থখ মাই ॥ 
হেরিয়ে নূপতি স্থৃত হইল চিন্তিত ] 
ক্রমে এক দোকানেতে হুল উপনীত 1! 
দোকানদীরের রীতি অতি মনোহর? 
পিকে অধির্ক তারা করে সমাদর ॥ 
ভুল্াইতে পথিকের মন ভাল জানে! 
টাকা পেলে ভার্ধয1 দেয় লজ্জা নাহি মানে? 
দেোকাঁনির মিষ্ট ভাষে বসিল হমার ॥ 
হেরিয়ে তাহার বূপ সবে চমত্কার 11 
দোকানী মিনতি করে মাগে পরিচয় ॥ 

কিবা নাম গুণধাম কোথায় আলয় ॥ 
রর কয় পরিচয় দিব*আমি পরে £ 
জিজ্ঞাসি গ্কোমারে এক বলহ স্বরে 
যে দেখি নগ্গর এই অতি মনোহর ! 
ফেন দৰ লোক দুঃখে রহে নিরন্তর 



জীবন যামিশী ॥ তা 

এমন আশ্চর্য আমি কোথ1দেখি নাই? 

সত করি রল মোরে শুনিবারে চাই 8) 

শুনিয়ে দোকানী কয় শুন মহাশর ॥ 
জিজ্ঞানিলে সত্য তবে শুন পরিচয় | 

গুণাধিপ নরপতি এনগর পতি ॥ 

ধনে মানে বুদ্ধি বলে স্থবিখ্যাতি অভি 8 

পৃত্রহেত্ নিরন্তর পজি পশ্ুপতি ॥ 

বয়েসে রাজার হল একই সস্ভতি 1 
শুনিঘ্াছি লোক মুখে বড় বূপৰতী 

যামিনী তাহার নাম গুণে স্রদ্বতী | 

অদ্যাবধি সে কন্যার বিভা নাহি হয় চ 

কিন্ত হইয়াছে জ্বরে জীর্ন1 অভিশয় ॥ 

কন্যার দেখিয়ে জর রাজ কৈল পণ! 

সে পাবে অর্ছেক রাজা ৰাচাৰে যে জন ॥। 

আসিতেছে কত বৈদ্য দেখিতে তাহারে £ 

পরাভব হয়ে শেষে বায় কারাগারে 1 

এই হতে এদেশের যত লোক জন 

সদত বিরস নীরে আছে নিমগন 0 

এক্ষণে করুণা করি দেহ পরিচয় £ 

শুনিয়ে প্রক্ল হক আমার হৃদয় 

বামিনীর কথ্৭ শুনে ভশরিছে জমার ॥ 

বৈদ্য পরিচয় দেও! উচিত আমার" 

দোকানির কথ! শুন্তি ছল করি কয় 

জীবন আমারণনাম-কর্ণাটে আলয় 11 

তীর্থ করি নানা দেশ ভূমিয়ে বেড়াই ! 

লিদান চরক ভণ্উ শান্ত ব্যবসাই 11” 



৩৮ জীবন যামিনী 1! 

বাসা করি রব হেখাষামি নী কারণ, 
বলিলাম বিবরিয়ে মম আকিঞ্চন |] 

শুনিয়ে দোকানী বলে চিন্ত! কিবা তার? 
আমি দিব রাসাএই দোকানে আমার 1 
মনোনীত বাস! পেকে আনন্দিত বায়? 
রন্ধন ভোজন করি ষামিনী কাটায় 1] 

জীবনের রাজার নিকটে গমন! 
০... 

রজনী প্রভাত! দেখি উঠি যুবরায় ? 
দেোকানির স্থানে তবে লইল বিদায়! 
পরেতে প্রভাত বীর্তি লারিগুণাকর 2... 

ভাবিছে কিবেশে যাই রাজার গোচর।! 
বৈদ্য বেশেগেলে পরে আদর পাইব! 
প্রেরসীরে অনায়াসে নয়নে হেরিব 1. 
বঝিক়াছি যামিনীর জ্বরের লক্ষণ! 
[চস্তাজ্বর ঘটিয়াছে আমার কারণ]! 
নতুবা এমন রোগ কি আছে সংসারে ! 

কবিরাজ দেখি কিছু বু বঝিতে নাপারে 

 যাহ্ক্ তা হক্ এবে ধরি বৈদ্য বেশ! 
রাঁজাব্র সভায় আমি করিব প্রবেশ 1 

হারিলেযদপি মোরে দেয়কারাগার! 

ও৩।হতেঃকিঞ্চিৎ খেদ নাহিক'আমার 1) 

দেখিবারে পাইবতো সে ধশীর মুখ ? 
কারাগারে জ্ঞান হৰে বৈহপ্ঠের,নুথ 
এতভাবিবৈদত বেশ করিয়ে ধারণ? 

রাজ্ধর সভার যায় প্রফুলিত মন1। 



জীবন যামিলী? ৩৯ 

বারদিয়ে মহীপাাল বজি নিৎহাসনে ? 
ঘেরিয়ে বসেছে কত পাক মিত্র গণে ॥ 

আসেপাশে ফিরিতভেছে চেলাচোপদধর। 

নকীৰ ফুকারে ভাটে পড়েরায়বার] 

হনকা'লে জীরন হইল উপনীত! 
দেখিয়ে সভাস্থ লোক হল চমকিত | 
রাজাভাবে এইজন সামান/ত নয়! 
না হইবে কোন ক্রেমে সামান্য তনয় ॥ 
মধূর বচনে রাজাজীবনে স্থৃধায়? 
বল বাপু কোথা হতে আইলে হেখায় 2. 
সত প্রকাশিয়ে কহ কিবা আকিঞ্চন 

যত চাহ তত দিব মনোগত ধন] 

শুনিয়ে জীবন কহে শুন দগুধর | 
অর্থ অভিলাষি নয় আমার অন্তর ॥ 
ধনজন পরিজন সব পরিহরি 2. 

তীর্থধামে ফিরি সদন মুখে কলি নর 1 
কাল্্বাস'করে ছিনু যামিনীর ত তরে. 

বাজারে সজ্জন এক দোকানির ঘরে॥ 
তবখণথেকে শুনিলাম কথ মনোহর ং 

তোমার. কন]ার নাকি ঘটিক্াছে জ্বর 11 
এমন কঠিন ব)1ধি কোথা শুনিনাই'! 

বৈদেততে মানিল হারি:ম্ি কি বালী + 
রাজা কহে বৈদ্যরাজ্শনহ সকল! 
যত বৈষ্গা এসেছিল গোবৈদা কেবল '॥ 
যেরূপ কন্যার মোর ব্যাধির লক্ষণ). 
বুঝি কিছুর্রিনপরে হারাবে আবল 1 



8৫ জীব যামিনী 11 

শুনিয়েক্ষমার হাসি কহিছে তখন 1. 
আমার ওষধী নহে সামানা কখন 
দেখিতে পাইলে বুঝি জ্বরের লক্ষণ 
অবশ কন)ার তব মিলিবে জীবন 1 
সেইহেত তবালয়ে আমারিত আসা! 

অবশ সেরোগ নাশী প্রাইব আশা।? 
আরকিছু চিন্তা নাই রহিবে জীবন । 
যখন তোমার ঘারে হল আগমন 1 

শুনিলাম যামিনীতে স্থদ্ধ হয় জ্বর? 
দর্ববলা হতেছে তায় নাহি সরেঘর 1 

করিব ব্যবস্থা অদ) খাইবেন তিনি ॥ 
ব্হিবেন,স্স্থা হয়ে সুখেতে যামিনী || 
হ্ঃনিয়ে তাহার কথ মন্ত্রিবর কয় 
ওছে বৈদ্য এত যাক করা যুক্তি নয়?! 
বত বৈদ্য আনমিয়ে এমত বলেছিল! 

"অপারগ হয়ে'ম্পেষে বন্ধনে রহিল 
কাজেকাজে পড়িলে মানুষ চেনায়ায় ! 
চিড়1 কি অমনি ভেজে মুখের কথায় 1) 

বৈদ্য বলেকাজে কাজে যেদিন পড়িবে! 
ভপশম দেখি রোগ ক্রমেতে জানিবে ॥ 
এসেছিল যত. বৈদ; গেল কারাগারে £ 

ন্যায় কন তারে সাজে অন্যেকিতাপারে॥ 
বাজ। কহ অধিক কথায় কিব। কাজ! 
ভাল তুমি দেখ গিয়ে ওহে কৈদ্যরাজ | 
রাজার অনুজ্ঞাপেয়ে জমার জীবন |. 
ও নন্দ, সলিলে দেয় সুখে সন্তরপ%ঠ 



কশিবন যামিনী 1 &১ 

যামিনীর বাসে জীবনের আগমন | 
ওখানে যামিনী, দিবস যামিনী, 

পতি তরে গাগলিনী 
ডাকি সহচগণ, কহে খেদ করি। 

বিনাইয়ে বিনোদিনী ॥ 
শুনলে সুমতী) দেহনা স্মতী, 

কিকরিবল এখৰ ॥ 

না! পারি কহিতে, কাল্ রুজনীতেঃ 
দেখিয়াছি যেস্বপন 1 

'আমি যার লাগী; আছি অর্ববত্যাগীঃ 
ঠিক যেন সেই জন 

বৈদ্োর বেশেতে* আমার পাশেতে? 
আনিয়ে হরিল মন 1 

তাহারে ধরিতেঃ গেলাম ভরিতে, 

অযোর ঘুমের ঘোরে ॥ 
মাহি দিল ধরা, নারী মনোহর" 

স্বধূু গেল মনো হরে 1 
সেজনার সনে? মিলন বিহনে 

সহিতে না পারি জ্বালা! 
কিকরি উপায়) পরাণ বা যায়, 

আমি যে নবিনা! বাল11 
ধরি তৰ পায়, দেহ লে! আমায়; 

এখনি অনল জ্বেলে! 

ঘুচাৰ যাতনা, ধরণয় রবশা, 

সে অনলে'অক্ত ঢেলে ॥ 

( চ) 



৪২ ঝ্ীবন যাসিনী 1 

উপায় কি বল, নতুবাগরল, 
আমারে আনিয়ে দেহ! 

বিষে বিবক্ষয়॥ করিব ক্ষিস্চয়, 

রাখিবনা ছার দেহ] 
এমতি সময়ে১যামিনী আলয়েঃ 

সহকরি সহচরী ! 
মার জীবন, দিল দরশন, 

দূর্গ ন্মরূণ করি 1! 
হেরে সখীচয়) চমকিত হয়, 

রায়ের মোহন রূপ? 
করে নিরীক্ষণ নাসরে বচনঃ 

উথলিল রস কপ | 
মনমত ধন, করি দরশন; 

বামিনী লজ্জিতা অতি ! 
করে পলায়নঃ আনন্দিত মন) 

অন্যণ্যরে রপবন্তী |! 
হুদয় রতনেঃ গবাক্ষ ক্ষণে, 

রহিল পৃক্ধলী প্রায়! 
ভাবে এই জন”হৃদয় রঞ্জন; 

আসিয়া! ছিল নিদ্রায় ॥ 
'কামেজ্বর জর+ অধৈর্য অন্তর, 

বসে মন নিমগন | 
যেমন চঞ্চল, চাতকেরি দল, 

ঘনকরিদরশন |" 

চকরী যেনন, নিশি আগমনও 
দেখিয়ে প্্টুজ! হয় ॥ 



জীবন যানিনা | ৪৩ 

দিবা আগমনে? মধুকর গণে, 

যেরূপ আনন্দময় 

দৃঃংখের সাগরে, হেরিয়ে নাগরে। 

করেতে পাইল মণি . 

অতি ধিতর ধিরে) প্রধানা সখীরেঃ 

ডাকিয়ে কহিছে ধনী 1] 
হ্টনলে! সুমতী, হু বৰিপশুপতি, 

সান্কুল গো আমারে! 

ঠিক যেন সেই, দাড়াইয়ে এই, 
স্বপনে হেরেছি যারে ॥ 

বিলম্ব নাসয়; লহ পরিচয়? 
কি নাম ওজন ধরে! 

কোথ। নিকেতন, ৫হথা আগম্মন, 

হয়েছে কিসের তরে ।। 

খ্যাত কবিবরঃ বছু গুণধ রঃ 
বনয্ারিলাল রায়! 

তাহণর প্রসংদে+ মদজিয়ে আহ্লাদেঃ 

ঞকালী জমার গায় 11 

সথী কর্,ক জীবনের পরিচয় জিজ্ঞাস ? 

সুমতী প্রধানা সখী সখী মধ্যে হয় । 

জীবনের কাছে আমি লয় পরিচয় 

মৃদু মৃদূহাস] করি নৃপসূতে কয়। 

কে আপনি মহাশয়  হ্বইলে উদয়? 

কিজাতি কি ব্যবসাহ কোথা তব ধা? 

সত্য প্রকাশ্িক্কেকহ কিবা ভব নবম ॥&. 

শুনিয়ে সহীর.মখে চতর জীৰন 1. 



৪8 জীবন যামিলী || 

মৃদু মধু হাস) করি কহিছে তখন ॥.. 
কর্মাট নগরে ধাম বালি সত্য রুবি । 
জীবন আমার নাম হ্যম সহচরী 1] 
নিদানচরক কিছু আছে দরশন। 

তাহাই ব)বসা করি বেড়াই ভুবন |! 
শুমিলাম তোমাদের রাজার দহিতা! 
জ্বরে নাকি নিরন্তর আছেন পীড়িত 11) 
শুক মুখে সমাচার করিয়ে শ্রবণ! 
দেই হেভু দেখিবাৰে মম আগমন | 
শুনিয়াছি বৈদ্য যত আনে দেখিবারে | 
আরোগিতে না পারিবে বায় কারাগারে 7 
এমন বিষম রোগ কোথা শুনি নাই ॥ 
কবিরাজ পরাভৰ এবড বালাই 11 
আমার লইয়ে নামকিলভ্য করিবে! 
পরাভব হলে ভপ কভু নাছাড়িবে॥ 
বুঝিলাম এরো'গের যন্ত বিবরণ ॥ 
মজীতে বৈদ্োোর হল কেৰল মনন 1] 
নতুবা ইবদোর নামে কিবা প্রষ্বোজন্ন ? 
নিয়ম মাফিক বুঝি করিবে বন্ধন! 

এতেক বচন যদি জীবন কহিল! 
অন্তরে যামিনী থাকি 'সকল শুনিল 1 
মনৈজিনে ভাবে ধনী শুনিয়ে বচন্ন ] 

ভাব বোঝা গেল সেইবটে এই জন |! 
স্ককপাখী আলি যাহ! মোয়ে'বলে ছিল | 
শুক নামশুনি মোর প্রত,/য় হইল ॥ : 
তবে আদ দুঃখ দেওা.উচিত না হয়ুঃ 



স্বীবন যাঁমিলী 1, 

বসিতে অখসন দিতে আখি ঠেরে কষ 1! 
হাসিতে হাসিতে সখী অশসিয়ে তখন ॥ 
বসিতে আসন দিল বসিল জীবন 1? 
রায় কহে সহচরী শুনহ বচন | 
কোথা €সই ব্লাজকন) করিল গমন & 
এবড় বিষম রোগ করি দরশন 
বৈছ্েরে দেখিয়ে রোগী করে পলায়ন ॥ 
চিকিত্সার এই রীতি নিদানেতে কয় ? 
অগ্রে নাড়ী টিপে ধাত দেখিতে যে হন | 
পরেতে চেহারাতার করি দরূশন £ 
ইহাশতে করয়ে ইবদা ব্যাধি নিকর্পণ ৪ 
না দেখিলে না ধরিলে কোন ফল নয়? 
আধারে মারিলে,টেল1 কিবা লভাহষ 1?! 
বুঝিলাম এইরূপে যত বৈদ্যগণ ! 
নাদেখিয়ে কারাগারে হয়েছে বন্ধন || 
এত শুনি রসবতী রসে নিমগন ! 
সখী উপলক্ষ করি কহিছে তখন 1! 
নাড়ী টিপে রোগ দেখা প্রশৎসিত নয় £ 
অনুভব চিকিতসা উত্তম লোকে কর 1 
'বৈদ) হলেজানিতে বৈদ্যের আচরণ! 
কাসারে জমার বৃত্তি সাঁজে কিকখন॥ 
সব্ধ শান্ত্রে বিবারদ হবে ষেই জন? 

তাহার উধী আমি কারৰ ভক্ষণ ॥ 
অজ্ঞ হতে কার খদ্দি. সর্গ লাভ হয়! 
হাহাও অধম বলি বখগণ কয় 

প্রণ্ডিতের হাতে যদি ঘটরে মরণ? 



৪৯ জীবন বামিনী 1! 

বরঞ্চ তাহাও ভাল শাস্ত্রের বচন 1 
কথায় পেলাম আমি তবপরিচক় 4 

গুঁষধা তুলিয়ে রাখ বৈদ্য মহাশয় ॥ 
কারাগার হতে দোষ দিতেছ আমারে 

আপন ইচ্ছায় এসে দোষ দেহকারে 
তোমার মতন আমি না দেখি বখিল। 
আিবারে কে তোমারে করিল তসীল ॥ 
বৈদাাকহে একি দেখি অদ্ভত ব্যাপার। 
রোগীতে বৈদেযরে জিনে কথা চমত্কার & 
কথায় বুঝিলে গুণ সকল আমার । 

উত্তম অধম কিসে করিলে বিচার 2! 

বঝেছি বাতিকে ধাতু হইস্বাছে কটু 
তাতিই আমায় এত 'বজিতেছ কট্॥ 
ভব দেখে মনে হল সন্দ অতি শর। ! 
বৃর্ষিকোন উপদেব করেছে আশ্রয় ॥ 
ন্ভ্বা বৈদারে€ দেখিরোগীকি পলায়! 
কে দেয় বৈদ্রে গালি বলন1 আমায় 1) 
বাজকন] বলে সতায তোমার বচন! 
উপদেব করিয়াছে মোরে আকর্ষণ ॥ 
দেখিতে তাহারে আমি না পাই কখন! 
কিন্ধ তার তরে মন সদা উচাটন ॥ 
যদাঁি কপাল ক্রমে দর্শন হইল 1 
কফেযেন আগিয়ে মোত্রে তফাত করিল 
কথায় হটিয়ে রায় কহে পুনধ্বার | 
সুধ এক রোগ নহে বুঝেছি তোমার 1 

লক্জ| নিশাচরী সং করেছপ্রণয় | 



ভ্রীবন যামিনী 7. ৪৭ 

সেই তো রর করে বুঝেছি নিশ্চয় 
নাজানি তোমার সেই ভাল হল কিসে? 
আপনার দোষে দহ বিচ্ছেদের বিষে ॥ 
সখীগণে যুবরাজ পুনব্বার কয়! 
রোগির মানসে চলা যুক্ত সিদ্ধ নয় ॥ 
উধধের নাম রোগী করিয়ে শ্রবণ! 
ইচ্ছা মতে কেৰা তাহা করয়ে ভক্ষণ |! 
ধরে আন জোরকরি তবঠাঙ্গঝিরে ! 
সমুদ্রে শয়ন করি কি করে শিশিরে |! 
লজ্জার একাজ নহে লাজে হান বাজ! 

বৈদ্যের নিকট কেবা কোখা করে লাজ 1! 
নখীগণ যাঁমিনীকে বৈদে)র নিকটে 

অনায়ন করে । 
-সস্হররটি বর 

যত সধীগ্রণ সরস বদন, 
ধনীরে ধরিতে যায় £ 

কবিরাজ্ক পাশে, মনের উলাশে, 
আনিরে বসায় তায়] 

কহে কবিরাজ: ইকি তৰ কাজ? 
লজ্জিত! হইলে কেন! 

বৈদেযের নিকটে, ক্ষেরহে কপটে, 
উচিত নাঁহয় হেন?! 

ওহে রাজৰাল', প্াাইতেছ জ্বালা 
ঘুচাতে এসেছি আমি! 

মোরে দুখ 'দিবেঃকি স্বখী হইবে, 
করোনা বিপদ গাী ৪. 



৪৮, " জীবন যামিনী |! 
তোলোঁন। বদন5 কনা বচন, 

কেনবা এমনি কর1.. 
সখে খুলে ডিপে? আগে নাড়ীটিপেঠ 

ঘুচাৰ তোমারি জ্বর || 
যে দেখি আকার॥ রসের সঞ্চার. 

বৃঝিব! হয়েছে তব? 
না হইল পাক? এরস বিপাকঃ 

অধিক কি আর কব! 
শুনিয়ে সূন্দরী, ডি মগ করিও 

কহিছে সখীর কানে! 
অস্থি চর্মসার? রসের সঞ্চার। 

শুনিয়ে মরি গে প্রাণে 1 

কহে কবিরাজ পরিহরি লাজ; 
উপমা! দেখলো ধনী! 

বালির ভিতরঃ জলের অঞ্চার, 
কেন থহক চন্দ্রাননী ॥ 

ভোম।র শরীর১জানিহ বালির? 
ভিতরে রস তরুক্ষ ॥ 

ছলে হৃতৃহলে, দিগুণ ভথলে; 
মনে বুঝ এই রজ 11 

যাহ সজনী, কিক এখনি . 
"এ রোগের গশুতীকার ].. 

গুধ ইহার; নাহি ঘেঞ্সি আরঃ 
বুঝি ঘটে কারাগাদ্ধ | 

কিবাতার যশ, মৃত্যুঞ্জয় রঃ 
তোমার কি প্রয়োজন? 



জী্রনযামিনী 11 ৪৯ 

হৃদয় উপর, শোভে দিগন্বর, 
রসে পরিপূর্ণ হন 1) 

বুঝালেম প্রাণে,  বরসাসিজ্ধ দশনেও 

উপশম হবে রোগ 
কিন্ত হে এক্ষণে; হেরেছি নয়নে, 

নাখাটিল সে সংযোগ?! 
তোমারি বদনে,উথলে দযঘনে? 

নিরমল রসানিস্কু | 

পায় পরিজ্রাণ। যারে কর দানঃ 
কপাকরি এক বন্ধ] 

রুল সেবন5 করিলে কখন, 

নাহি হবে উপকার !! 
নয়নে গরল) তোমার প্রবল, 

গরল মানিল ছার ।) 

ষে তোমারি রোগ? সুদ্ধ মুক্িযোগ, 
দিলেপরে সাজে তর্ব! 

পথ্োর বিধান, কর প্রণিধানও 

মোন ভোগ খেতে হবে] 

করিলে শ্রবণ) ইথে যদি মন, 

না ছয় তোমারি ধন্দী! 

রাখ কারাগারেহ পণ অনুনারে+ 
হারিলাস চন্দ্রাননী। 1 

ছে চারুপীলেঃ বকে ছ্গেহ শীলেঃ 
ৃ চরণে প্রেম শৃস্থল ] 

ভ্জ রজ্জু দক্ষ নিগৃঢ বাধিয়ে, 

( ছ') ” কর মোহর হীন বল") 



৫৬ জীবন যামিকী 
শুনিয়ে যুবতী, প্রকূলিত্তা অতি, 

সখীরে ভাকিয়ে বলে ! 
ইকি চমতকার, দণ্ড আপনাকসও 

আপনি লইলে বলে ॥ 
কবিরাজ কয়? ভার কিবা ভয়ঃ 

অলাভ কি আছে পার! 

জন্মের মতন? বহিব বন্ধন, 

৮ বচিবে ভাবনা! ঘোর 1% 

জীবন ধামিনীর পরল্পূর কথা এব 
ভপ্পায় স্থির 1 

উভদক্ষের বাক ৰাণে মোহিত উভয় | 
কথার মেলানি আর কতক্ষণ রয়! 

মনমত ধন পেকে মোহিত যাকিনী । 
জটিল কামের ভরে কাপিছে কাছিনী | 
উভগে উভয়, ভাবে পডিতেছেছচোলে। 

উজ্জল অনলে যেন 'ফৃত যায় গোলে | 
কে আগে বলিবে এবে ঘটিল বিষম £ 
ক্রমে বৃদ্ধি উভয়ের হইল সরম 1! 
উভয়ে কছিতে চায় মুখে নাজুয়ায়? 

সরম মুদ্যই ই হয়ে উভয়ে ভূলায় 1 
নয়নে নরনৈ কিবা ভাবের মাধূরি। 
উভয়ে উভয় হেরি করে লৃকাচুরী ]। 
্গরিরে পিরীতি তোর বাসি চাকার 1 
বিধি ভব পরাভব গশুণেতে তোমার 1 
প্রণয়ের কাছে লজ্জা কতক্ষণ বয় 

লাজে লাঙ্গ পলাইল ভয়ে গেল ভয় ॥£ 



জীব যামিনী ই 
সহাসা বদলে রায় কহে প্রমোদায । 
হারিয়াছি কারাগারে রাখলে। আমার 1 
শুনি সুবদবনী কহে শুন গুণমণি 

চোর হলে ছেন সাজ! দিতেম এখনি 11 

দ্বিবানিশি কারাগারে রাখিতাষ তারে ! 

যেন কোন মতে সেই পলাইতে নারে 1! 
তুমিতো সে চোর নহ হেয়েছ কেবল ! 
দিব! রেে কারাগারে রাখাত নিল্ষল।, 

দিবসে সাধীন হরে করহে ভ্রমণ! 
রজনীতে কারাগারে করিৰ বন্ধুন।! 
রায় কহে কারাগারে কালাকাল নাই? 
বিচারে হয়েছি দোষী কিসে রক্ষা পাই 
যাসুণহক্ত রসময়ী করি নিবেদন! 
অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর মোর মন | 

হ্রনিয়াছি তব কাছে আছে অরোবর । 
অনাক্াসে ত্রাণ পায় সম্তাপিত'নর 1) 
যদি বল ইহা! কভূ সরোৰর নয় । 
শৈবশল সোপান মীর আদি তাহে রর 
ইহাতে শৈবাল দেখ ও চাচর কেশ | 
প্রেশস্ঠী মীন তল্য আখি সাজিরাছে বেশ |] 
বদন শরজ তাহে মরি কিবা শোন] 1 

স্তনযুগ চক্রবাক্আতি মনো লোভ 1) 
লাবণা সলিল কিবা লহুরি তাহার ॥ 
নিতন্ব সোপান দূর্ঘট-মরি কি বাহার |] 
মরি মরি'কিব। দ্ধ আমার ললাট !" 
সরোবর অটে থাকি তবু*বৃক্কাটটে 1 



২ জীবন বখস্িনী। 
বিধাতা বিমুখ মোরে দঃখেতে ভালালে ? 
শুকাইলপয়োনিখি আমার কপালে, 
হাস্য করি রসবতী কহিছে জীবনে ! 
অবাক হলেম আমি তোমার বচনে?! 
সরোবর আছেবটে মতা এবচন 
কিন্ত কি রূপেতে জল করিবে ভক্ষণ] 
প্রচণ্ড তপন দেখ রক্ষক তাহার | 
তাহার সাক্ষাতে দেও! কি সাধ্য আমার || 
অন্তা চলে দিবাকর করিলে গমন! 
তার কার্য সুষ্বাকর করিবে গ্রহণ | 
কামিনী বাদ্ধব যেন সেই স্থশীতল ! 
ন1হবেন রুষ্ট তিনি খাষ়াইব জল 1! 
দিবম থাকিতে ৰধূ কতৃনাপারিৰ! 

দাতব্য করিতে কিহে কলুষ লইব 11 
ক্ষণেকবিলয্ব আর সহেনা হে কভূ। 

আজি ঘর কালি কি প্াঁদাড় তৰ প্রভূ 1 

যদি ভাগ) ফলে পাইয়াছি দরশন ন্ট 
অবশায প্রিবে আশা চিন্তা কি কারণ 

কি রূপে মির্লন ভবে নাদেখি উপার। 
বারেক খাইলে স্তধাখধা কি হেষায়!! 
রায় কহে রসময়ী কিবা তার দায় 
যখন, হয়েছে আসা করেছি উপাক়্ |. 
'সবার সম্মতি লয়ে রূব দুজনার! | 
ভেকে ভুলাইয়ে ভূক্ত যেন মধৃখায় |! 
তোমার পিভার ত্রিয় ষে আছে উদ্যান 
'সৌরতৈ আঙগল করে তৃপ্ত হয় প্রাগ | 



ষ্টীবন যান্সী? ৫৩ 

যাইয়ে রাজার কীছে কৌল্মল.করিয়ে ! 

তোমারে সে উদযানেতে যাৰ লইয়ে || 

খসকিব দজনে সেথা মনের হযিবে 
! 

মনোরখ প্রাইৰ নিমিষে নিমিষে 1] 

অভ্এব দেখ ধনী দিবাকর যায়? 

প্রসন্নাহইয়ে মোরে দেহে বিদাত্র!! 

এখনি গে ভপতির লইব আদেশ ॥ 

ঘুচে ধাবে ঘ্বচাইৰ অন্তরের ক্রেশ 11 

যামিনী কডিছে নাথ কি করি এখন ! 

তব প্রেম ভোরে বীধা আছে মোর মন 1! 

কেমনে তোমায় আমি দিব হে বিদায় ॥ 

ক্ষণেক অদেখ'? হলে বুঝি প্রাণ যায় 2 

রায় কহে রুসবতী চিন্তা কি কারণ? 

রজনীতে অবশ্য হে হইবে মিলন 1] 

পর্বাপর ভেবে ধনী কার্য কর? ভাল ! 

উল! হইলে পরে'ষটেত জঞ্জাল ॥ 

এই মতে প্রমোদায় প্রবোধিয়ে রয় 

অনুমতি হেতু চলে ভূপতি সভায় ॥ 

বনক্লারি লাল লবায় বিখযাত ভুবনে £ 

ঞ্ীকালী জমার ভনে আনন্দিত মনে ?] 

জীৰনের বাজার মিকট গমন ও যামিনীস্ে 

পৃর্পৌদযানে আনার়ন | 

. প্রবোধিয়ে প্রমোচ্চায়তআনন্দিভ স্হয়ে-রায় 

রাজ* পুরে দিল দ্রশন। 

উপরীত সভামাজে; হেরে ভপ ফবিন্ন [জে 

ব্যাস্ত হয়ে সুধাপ তখন 8. 



লা 

৫৪ জীবন যামিনঠা। 

কহ শুনি বৈদ্যবর, কিরূপ দেখিলে জ্বর, 
রোগ কি হয়েছে নিৰপণ। 

যদি ঘটে খাকে চিন্তে তনয় রোগ চিস্তেঃ 
কারাগারে করিব বন্ধন। 

বৈদয কহে মহ্থাশয়ঃ ইহাতে নাকরি ভয়ঃ 
রোগ হইয়াছে ন্িপণ? 

কিন্ত আছে এক কাজ) যদি কর মহারাজঃ 
তবে শীষ হইবে মোচন | 

ক্রমে বৃদ্ধি হবে অয়; সেবন করিলে বায়ঃ 
বলিষ্ঠ! হইবে দিন দিন! 

উষধেতে তবে তার, হবে রোগ প্রতীকারঃ 

দেখিলাম বযাধি যেকঠিন 11 
কর রাজা প্রণিধানঃ চাহি মনোহর স্থান, 

যানে মন রহে স্থুশীতল ! 
রোগ হবে উপশম, উবধের রবে ক্রম, 

নিবেদন করিনু সকল ॥ 

অতএব গুণনিধি, এ রোগের এই বিধি? 
দেখ আগেবিচারিয়ে মনে! 

যদি ইথে মন লয়, তবে পারি মহাশয়, 
নৈলে মোরে রাখহ বন্ধনে ॥ 

শুনি কহে মহারাজ, এনছে কঠিন কাজ» 
-- "যদি পার বাচাছে কন্যারে। 

আছে মোর পৃষ্পোদযাৰঠ দেবের দূ ভস্কানঃ 
সেই স্থানে লয়ে যাও ভারে । 

করিলাম'অন্ মতি) তূমি সদা রবে তখিঃ - 
রব আর সহচুরী গণ 



্বীবন যামিনী | ৮ 

যখন যাপ্রয়োজন, হইবে তার কারণ, 
তখনি করিবে আবেদন || 

যদি আর্েগিতে নার্যভবে নাহি পাৰে পার, 

যমষর পাঠাৰ তখনি 1 
আমার পণ শুনিয়ে, দেখ আগে বিচারিয়ে, 

তবে যাও তথায় আপনি 

বৈদ্য কহে কি ভাবনা, করিয়াছি বিবেচনা 
যবে মোর হলে! আগমন ! 

ঘুচিৰে মনের. ফের, পরেতে পাইবে টের, 
& যবে হবে ওষধি সেবন 1 

সম্মতি দিলেন রায়, তবে সতী গণ যায়ঃ 
রাণীরে সংবাদ দিল স্্খে। 

রাণী তাহে দিল সায়? যামিনীরে লয়ে ষায়, 
সীগণ অধিক কৌতুকে।! 

উদ্যানেতে দ্বারীগণ, লয়ে অস্ত অগ্নণনঃ 
থানা করি কসিল সফল | 

ফিরিতেছে রজপুতঃ* কেবল যমের দত” 
বারেবার বিঃহিরে কেবল ॥| 

কি কব উদ্যান শোভ' জগজ্জন মনোলোভিক. 

স্বরূপ তূলনা নাহি পাই! 

বারেক হলে গমন? বসায় খবির সন 
ধরাতে দ্বিতীয় অর নাই 1) 

০ ূ 

পুম্পোদ]ান ৰর্ণন | 
কিবা শম্পবন), অভি স্থুশোভনগম্্ধী রমন, 

্ ছর্ণনরুরি!. - 



৫৬ জীবন বামিনী( 

অতি'মনোনীত, আছে সশ্োোভিত, পঞ্পবিকশিত, 
আহা কি মরি! 

সেফালি পাকুলঃ কদত্ব বঙ্গলঃ গন্ধরাজ বু 
কিশোভা করে! 

গোলাপ টগর, কত নাগেশ্বর, দেখিতে সুন্দর, 
অন্তর হরে! 

কমক চল্পক? তরুলত ৰবক+ কেতকী অশক£ 
গন্ধ রজনী! 

কামিনী সে ়তীঃ মলিকা মালতীঠহেরিলে যুৰভী, 
ম্ক্ধা অমনি 

ঝূম্কা আতস, দেশপাটী বাকস, সরস সবুস) 
কুটেছে তাতে। 

য্ড কঞ্ণচকেলি, তরুলতা মেলি, করিতেছে কেলি, 

মলয়াবাতে |! 

আহা কি উদ্যান? দেব তলাস্ান? হেরিলে পরাণ, 
খিকিলকরে। 

ফুটি কত ফুল, করিছে আঙগল; সৌরভে দুল, 
নারীর হরে 1 

, যত মধুকর; ক্ষুধায় কাতর) কূজের উপর? 
:গুঞ্করে ৰনি। 

কোকিল নিকরে, স্বমধ্র স্বরেগডাকে লাখি পরে, 
রূসেছে রমি॥ 

আছে কভপক্ষ+ বিরহি (কপক্ষ, লক্ষ করি লক্ষ 4, 
উড়িছে ঝাক্ষে!*. 

গার লানাগীত অভি সুললিত; হৃদয় মোহিক্ি, 
'হুঙেছে ডাকে ॥ 



জুবিন যানিনী।| ৫ 
কাকণভ্য়ী নুরী, মহুর ময়রী, নিত্য করে ঘুরি, 

পৃচ্ছ বিস্তারি। 
সারস চন্দনা, খঞ্জন মদনা, কাজল ময়না, 

বসেছে সংরি 

রুত বুলবুলি, লে দলিদুলি, ছাভিতে; তছেবুলি, 
অভি উল্লা। মর! | 

চাতক কাতরে, বিমান অধরে, ডাঁকে জলধরে, 
| জলেরি আশে ।। 

আছে শুক সারী, বসি সারি২+ কহিবারে নারি; 
কতই শোভা । 

ছাড়ি মিষ্ট তান,করিতেছে গাঁন, নিলে পরাণ, 

অমনি লোভা11 
অশছে সরোবর, অতি মনোহর লহরি সুন্দর? 

খেলিছে তায়? ৃ 
নির্ভয় অন্তরে” নানা জলচরে+ চারি ধারে চরে, 

না ভাবে দায় 1? 

শ্বেতরক্তপীভ, পদ্য ৬১৪ ভমরাগুপ্ধিতঃ 
মধুর তরে 

অতি কুতুহছলে দলে রি দলে, মধু খায় বলে” 

ক্ষুধার ভরে ॥ 
উদ্যান ভিত্তর, অতি মগ্দোহর, অক্তীলিকা ঘর, 

কি শস্পোভা তার ॥ 

,কিব। চমকিত, ফটিকেমনি মত, ভুলনা*রছিত, 
ধরায় আর ॥ 

সে নিকুষ্ধবর, হেরিয়ে মদন ছাড়ে নিকেতন? 

(জজ) - কাঁভ্তারেলফ়ে। 



৮ জশব্ন যায়িলী 1 

আলি এই কনে অতি হুষ্ট মনে+ রহিল দূ্জনেঃ 
সু হত্যা! 

ভবন যামিনীর পুশ্পোদ7তন থম 
এবং বিবাহ! 

জারি সখী সঙ্গে লয়ে যাঁমিনী জীবন! 
পৃ্পবনে উত্তরিজ প্রকুলিত মন 1 
করেতে কৰ্েতে ধরি ভ্রমে আঅনিবাধ $ 
€কাথার সে গেল রাগ ভিভুনাহি তার 11 
এস্তেক ০ পৃষ্পবন মুনি মনোলোভা £ 
গমোক শ্রমেনন্দা তাহে প্রকাশ্িছে শোভা 
রস তন ভগ মগ না সরে বচন? 
কমে কাপে যেন চাঁদে লাগিল গ্রহণ]! 
ভবে মবেকতক্ষণে ছিবাকর যাঁয়। 

কতক্ষণে দিবাকর প্রেরসী আমায় 11 
জবান ভতাপেোতে দ্ধ হনে কোম জন! 

ভায়া হেরি কতক্ষণ সে করণে রণ |) 

ক্ষা্ধিতে'যদ্পি সুধা করে দর্শন । 
কতক্ষণ রহে বল না করি ভক্ষণ 1 
নিযে প্রমযোদাকহে রোয করি হলো? 

বিবাঁভ হইলে আর ঘর নাহি চলে] 
ওকে কান্ত শ্রান্ত হও ভ্রশস্ত কি কারণ? 
ক্ষধা পেলে কেৰা করে দ্বিকরে ভক্ষণ!ঃ 
বলিতে বহিতভে দিবা করেল গমন! 
ব্রজনী জঙ্জনী হয়ে দিল দরশ্শনণ! 

ফুল ভুলি সখখীগণে গাথে ফুল হার 
সৌতে ব্যাকুল করে ক্ষিন্ভারবাছার ॥ 



জীবন ানিনী 1 ৫৯ 
শ্বাপ্লবে করবা ফুলে পগাখিতেছে ঝাপ? 

কেহ ব! সাজায় খোপা সুখে তুলি চাপ &. 
কেহ, ব।কর্রিল কত ফুলের ভষণ & 
সকণ /মাণনিল হাবি করি দরশন 11 
ফুলের সঙল্ারি আর কুঞ্জ র আসন ॥ 

কুলের বাসর আদি কৈল জপ্দীগণ ৮. 
কি ছার সে ফুল ধনু কত ফুল তায়! 
এ ফলে ছেব্িয়ে ফুলে পলা লজ্জার 2 

আনন্দ সলিলে ভনি পরে সখীগণ 1 
উভয়ে সেফল লক্ষে করে সূশোভন 
নাগর নাগর দেশকে সাজিলেন ভাল. 

বাসরে বলিল সুখে ঘর করি আল 1? 
হেনকালে ফুল হ্শর আনে সহচরী £ 

লজ্জিত হইল তাহে হেরিয়ে সুন্দরী ॥॥ 
ঈষৎ হ্থাসিয়ে তবে কহিছে জীবন £ 

কেন ভ্রিয়ে বসনেতে ড্রাকিতলেশখদন 1? 

এখন এ সাজ নাহ সাজে বিনোদিনী তে 
ন। হতে প্রণয় লাভ হইহুল মনিনী | 
স্বভাবে অভব হলে মরি হায়হায়। 

দেখাইলে নব ভাব পেক়সী আমায় 1 
ভেঁট মুখে শশিসুী হাষ্য করি কয় ॥ 
হে রূসরাঞ্জ এই ইস্াানেরি সময় 21 

, এই হতে মানধনে কৃরে আবাহন ৮* 
চির দিন মানে মানে রব অন্ুক্ষণ ॥ 

মধৃমাখা বাক্য শুনি রদিক স্জন 
হরিষে কৃঙ্গুম-হার করিল গ্রহণ?” 



৬, জীবন যাষিনী 1] 
লক্ফেব্ূপ ঝুলুপের চটে গেল কল! 
উনয্ষে আনন্দে করে কৃসুম বদল |! 
মনানল সশী তল হুল শুভক্ষণে! 
বিচ্ডেদ বিচ্ছেদ হল সখের মিলনে 71. 
যুড়াল চাতকী পাণ মিলন লললে। 
মনোমত কত লীল" করে দোহে মিলে 1! 
জীবন যামিনীর উদ্যান ভ্রমণ এবং বিলাস 
মনোৌমত বিনোদিনী পাইয়ে বিনোদ £ 
নব নব রসে নিত) করেন আমোদ 1! 

কভুৰা নিকি ঞ্রেরয় কভূবাপ্াাসাদে। 

যর্খন যা মলে হয় করেন আহাদে 1 

এক দিন বৈকাঁলেতে পে পয়সার সনে | 
ভমণ করেন সখ কুসুম কাননে 
ফুলে তুলি উভয়েতে বরে ফল খেলা? 

নন! মতে করিতেছে নব রলে মেলা?! 
পৃমোদে পুলে ধরী গ্ুমোদার করে। 
স্বভাবে"মা হত হয়ে কন মুদস্বরে | 

ওহে পিয়ে দেখিতেছ এই জলাশয়? 
নিতান্ত জানিহ ইহ1 সরোবর নয় |] 
তৰ অকলঙ্ক মুখ হেরিয়ে নলিনী 
মনো দৃখে নেত্রনীরে সবল সংবাহিনী !! 
সেই জলে হইয়াছে এই সরোবর ] 

ভাসিছেজলেতে পথ দ্খে শিরন্তর 11 

যেজন না জানে ভাব সেভারে অন্যায়? 

বলিলাঙ্গ সত্যভাবে প্কপী ভোলায় & 

খভ কুল ফুটিয়াছে উদ্যানে দোখার। 



মা যামিলী !। ও১ 
সকলে লুটেছে লাবণ্য ভাশার 1। 
মনোহর অধর করিয়ে দরশন ! 
বান্দুলী কিঞ্চিৎ রাগ করিল হরণ 1 
চোর কোথা। সুখে রহে পরধন হরি! 

দেখ ওর কত সাজ! ঘটেছে সুন্দরী 1! 
বিধাতা লাধিল বাদ সুখেতে ভাহার ? 
করিয়াছে এ ফুলে মারিছ আহার 1 

চম্পক হরিয়ে ছিল তোমারবরণ! 

মধহীন 1বধাত1 করিল একারণ 1! 
গোলাপ হেরিয়ে গণ্ড গণ্ডগেল কবরে £ 

উচ্চ হয়ে ফুটে ঘোর অহংর্কার তরে ॥ 

বিধাতা হেরিয়ে দ্প হ্ইরা বিব্রত ? 
কটা দিল পেই পথে কণ্টকে আধুত & 
হরে ছিল তিল ফুল নাশীর আভাস! 

তাই তিল নাম বিণ্ব করিল পৃকাশ 
তোমার দর্শন শোভা.করি ন্রীক্ষণ! 
করে ছিল কুন্দ ফুল কিঞ্চিৎ হরণ |! 
চোরের কেমন সীজ1 দেখ চন্দাননী! 
শিবের অপুজ্য হল পূজায় অমনি 11 

নয়নে হেরিয়ে পি য় তব করতল ! 

আপনি সে জবৃফুল হইরে বিকল & 
নম্ ভাবে হরে ছিল ভাবিয়ে বিপদ £ 
দেখ দেখ তাই তার বাড়িয়াছে পদ.1! 
ভবধ্পারাবারে তার হয়েছে উপশন় ? 

উ ঠয়াছ আশুতোষ মোহিনীর পাঁড্র 
ভাবিনী শুনিয়ে ভাব ভাবে গলে পৃক্তে! 

পা পদ হজ বল্ল ক 



৬২ জীবন বািনী [ 
আদরে খাতির হাত চেপে ধরে রডে 11. 
সোহামে পতিরে বলে সুধাৎ হবদনী 
ওহে নাথ জমি হও ভাঁৰ শিরোমণি 1: 

'অবল' রমণী আমি কিবা বদ্ধি বল £ 

দালীরে অধিক বল নিস্ফল কিবল ৮ 
এই যতে দুই জনে করেন ভূ্ণ 
স্বভাবের ভাব যত করি দরশন 1 

ভূমর ঝঙ্কার করে গুণ গুণস্থরো! 
কোকিল ললিত রবে গায় সারি পরে 
মোহিত হইয়ে ধন কান্ত পৃতি কয় ? 
ওহে বধ ধু ইকি ধূনি শুনি মধ্ময় 1! 
যেরব পৃর্ধেতে বোধ হইত অনল | 
এখন হুদয় তাহে হতেছে শীতল |! 

আজ কেন পৃষ্পবন এত মোনহর ! 

ধরেছে বিপুল সোভ1 কহিতে বিস্তর 1 
বুঝে তবাগম হল ইহার কারণ। 
সকলে এনামণর যশ করিচে কিরন £ 

রায় কহেবিনোদিনী শুন সেকারণ। 
আজ যাহে এত সোভা ধরে পৃম্পবন | 

তোমার কাঞ্চন কান্তি বিমল বরণ । 
পৃন্পবন পৃব্র নাহি পেত দরশন | 

সোভ! পিকিবার তার.সাছ ছিল মনে! 
অক্ষম হইয়ে ছিল তব অদর্শনে 1! 
তোমার এখানে আসা নাভি ছিল আশা £ 
সদত দূর্রখত,ছিল হইয়ে নৈরাশা 1. 
বিধি সানুরুলহলো এদের রোদনে? 



' জীরন যামিনী 1] ৬৬. 

তোমায় 'আনিয়ে দিল এই পৃষ্পবনে 
ঘরে বসেদেখ' পেয়ে মিটে গেছে দূঃখ 1 
তাই হাস) করি সবে করিচে€কীতুক 1] 
অনুপামা পিরসী হে তব ভূঙদ্বয়। 
কোমল কমল তাঁর তুল নাহি হয |! 
ঘযাজন সময়ে নরি কিৰা মোভা ভার! 

নিরন্তর হয়ে খাকে কঙ্কন ঝঙ্কার £ 

ভমণ বিব্রলে পেয়ে শিখেছিল যাহা । 

আজি ধনী তোদারে হে দেখাঁইছে তাহ 1! 
এই যে করেছে মুখে খুনি গুণ শু 
সূদ্ধ পণ গাইতেছে তব পে গুণ] 

আঁর দেখপ্পিকবর বসি সাখি পরে! 
ভবস্বর শিখিতেছে হরিষ অন্তরে 1? 
তুম যাবলিছ তাহা করিয়ে অআবণ! 
ক্হু ছলে অভ্যাস করিছে ও এখন ॥ 
এবনে বাহার] শোভা'করিছে পুচার! 
কেহ চোর কেহ শিব্য পররেসী তোমার 
রসিকা রলসিল রসে রসিকের ভাষে। 
ভাবের সাগরে দেহে আনন্দেতে ভাসে? 

রুমারীর দেহ রথ অতি সৃুশোভন । 

সারথী যুবক তাছে কৈল আরোহণ 
নান] ছলে বাহুবলে চালার সেরখ! 
স্বভাবের ভাবে হলো গুর্ণ মনোরথ 1 

জীবনের ব্লাজশর সহিত মৃগয়শর গমন ! 
নিতা মিত্য রসময় রসময়ী সঙ্গে ? 
অনিবাঁর ভাসিছেন কৌতুক তরঙ্গে. 



৬3 জীবন যাযিনী ] 
অধ্যেমধো ভূপতির প্রে আগমন! 

খায় পিয় পৃন্বৎ ভাবেন রাজন |! 
স্খযাতি ত হইল ক্রমে রাজ্যেতে প্চার! 
বশে বশ সবলোক হইল তাহার 1 
নকল কর্ষেতে রাজা করে আবাহন | 

ক্রমেতে জীবন তার হইল জীবন 11 
একদিন নরপতি লইয়ে জীবনে 
মুগয়া করিতে গেল হিষে কাননে |] 
বনে বনে করে রাজা মগ অন্বেষণ! 
ম্গ নাহি কোন বনে পা দরশন 1! 

দৈবাধীন মুগ এক যায় পলাইয়ে! 
ন্পতি দেখিয়ে তাহাচলিল ধাইয়ে | 
পরীভৰ হল রাজ! পলাল হরিণ। 

ক্ষুধায়ব্যাক্ল চিন্ত অঙ্গ হল ক্ষিণ।! 
দিবা অবসান হৈল আইল যামিনী। 
অনিত পক্ষের'নিশি ধান্ত তয়সিনী 11 
ঘন গণ'ঘট]করি করিছে গজ্জরন। 
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী দেয় দরশন 1! 

চারি দিগে যোরাকার অতি ভয়ঙ্কর! 
ঝিঝি রবে ঝিলীগণ ভাকে নিরন্তর 1 
থর থর কাপিতেছে'যত লোক জন! 
ভপত্তি চিন্তিত অতি করেন রোদন 1! 

রি স্বভাব দেখি কহিছে জীবন! 
ধৈর্যাধর মহারাজ চিন্তা! কিকাঁরণ 11 
আপমি উতলা হলে সবে পাবে ভয়? 

হাতে ঘটিবে মন্দ ওহে সদাশয় |. 



জীবুম যামিনী |] ৬& 

এ মতে নৃপতিরে বুঝায়ে কুমার ! 
যানিনীর হেতুমনে ভাবয়ে অপার 1. 

নাজানি আমার তবে জাগিয়ে যামিনী | 
মম অদর্শনে প্রাণ তাজিবে যামিনী 1 
তিলেক অন্তর হলে গণিত প্রমান ? 

এখন কেমনে আছে নাজানি সম্বাদ॥ 

হায় কেন আইলাম ভপতির সনে 
কতই পৃমোদা চিন্তা করিতেছে মনে 1) 
এই রূপে চিন্তাকরে কৃমার জীবন! 
পৃকাশ করিতে নারে দুঃখে দহে মন।] 

যামিনীর খেদ! 
হেথায় ষামিনী ধনী নাগরের আশে। 
আশাপথ হেরিতেছে কতক্ষণে আসে 1 
সখীণণ সবেমেলি সে নাগর তরে। 
পৃম্পতুলি মালা গাথি রাখে থরে থরে ॥ 

কেই যায় যামিনীর করাইডে বেশ . 
কেহ যায় সবতনে বিনইতে কেশ? 

কেহ যায় নয়নেতে স্ দপিতে অঞ্গীন ! 

কেহ যায় হস্ত পদ করিতে মাজ্জন | 
কবরী বন্ধনে কিব] বেণী শোভা পাক 
বেন কুগুলিনী হয়ে.ফণী 'আছে তায় | 
অন্য সহচরী তার কবরী ছেরিয়ে ? 

' পুষ্প আনি তদুপরি ছিলেন ঘেরিয়ে 7 

তাহে কি হইল শোভা আহা মরি মরি! 
যেন মণি খক ধক'করে ত তরি 1 

€ থা ) ৃ 

ষ 



"৬৬ ,. জীবন যামিনী ঠা 
নাগরের তরে বেশ করিয়ে সৃনট্রী? 
বাখিলেন আশাপথে নয়ন প্হরী 1 

এই আসে এই আসে বলিয়ে বামিনী 1 
আশাপখে রহিলেন হয়ে চাতকিনী & 
অদ্ধ নিশি এই ক্ূপে করিল গমন! 
হেরিয়ে যামিনী দৃঃখে করিছে রোদন || 

বল বল ওগো সখী কি উপায় করি 
দেখ দেখ প্রভাতা হইল বিভাবরী ? 
ধর খর এত জ্বালা আমারে না সহে। 

জ্বর জ্বর হল প্রাণ তাহার বিরহে 11 
বিচ্ছে্ ভুজঙ্ হয়ে করিছে দংশন! 

ভিডিল পঁবোধ তাগা না মানে বারণ 11 
কণ্ঠাগত ছল বিবক্ি উপায় করি! 
দঃখ পেয়ে দলন1 করিছে মন করি |! 

কত সৃখ দিত আগে ও চন্দ মগুল | 
এখন বর্ষণ যেন করিছে অনল 1! 
কেমনে জীরন রহে না ছেরে জীবনে | 
এখনি ত্যজিব পরাণ যাইয়ে জীবনে |! 
প্রভাত প্ষাদ দাস হল পৃমোদায়! 
ওই দেখ সুখ নিশিপোহাইয়ে যায়! 
আমিবেন প্াণনাথ আশ ছিল মনে! 
দিননাখ করিলেন নৈরাঁশ এক্ষণে 1 
যান্গনীত্র ভাব হেরি সখগণ কয়! 
কি কারণে চিন্তাঘ্বিতা হলে অতিশয় ||. 
আসবেন, গুপমণি ওগে। বিনোদিনী? 
সবেমাত্র অর্ঘগতা হইল স্তামিৰী ॥ 



জগুবন যাঁমিনী 1 ৬৭ 
ভূমি যত ভার তরে ভাবিতেছ ধনী? 
সেকিণে। নিশ্চিত আছেশ্ঞধাংশুবদনী £ 
বঝি কোন কার্য/সূৃত্রে হয়েছে বন্ধন £ 

আসিবেম যুবব্রাজ চিন্তা কি কারণ 1? 

সখীর বচন শুনি কহে রসবতী। 
ওগো সখী বৃঝা? গেল সে জনের মতি 1! 
এই কি তাহাঁরবৰল পৃণয়ের ধারা? 
কাননে কানিনী রাখি পাণে করে সারো 
কহিতে দঃখের কথা বেডে ওঠে খেদ ? 
না হতে পুঁণয় লাভ ঘটিল বিচ্ছেদ 
যদ্দি না আসিবে জান নিস্ রতন? 
তকে কেন সাজাইল এত অকারণ 1 
ভষণে ভূ ভূষিত করে দিয়াছ আমার | 
সে ভূষণ শল হয়ে হানিতেছে কার 

প্স্প আনি রাখিকাছ করিয়ে যুতন ॥ 
সে পৃষ্প নাগর বিনে করিছে দহন রি 

সেই? দহছনেতে আমি বিধিমতে জ্বি 1 
পত্যেক তাদের গুণ শুন তবে বলি ।। 
বকুল ব্যাকুল করে সেধন বিহনে। 

সাগ পায় নাগেশ্খবর দংশায় বদনে ]1 
যে ফুল রেখেছ হেথা! নাঁমেতে অশোক ! 

সে কেন আমারে সখি বাভাতেছে ম্পোক . 
“ইনিতো পৃধান ফুল নশমেতে গেখলাপা। 
নাগর বিহন রেসি বাড়ায় পলাপ ছু, 
মব্রিগো পূলাপে এক পায়ে কাপায 1 

বল সম ঝমকায় চুমুকার'কায় প্ 



৬৮  .. জীবন বাঙ্িলীঃ . 
"দিন/পয়ে দীন দেখে চিনি 1 

রজনী সজনী পেয়ে অমনি দগ্ধাঁয় | 
সকলে কঝাতে পারি কি কঠিন জার্দত। 

ইহার জ্বালায় বুঝি নাহি রছেজাতি |! 
আঁর দেখ সহচরী কাস্ঠনলিকায়! 
আপনার রীতি গুণে করে কাষ্টপায় 1! 
বিচ্ছেদ বিকার রোগে নিষ্ঠুর দোপাটি? 
দোপাটি দশনে বঝি লাগায় কপাটি 1! 
কামিশী নামেতে ফুল কামিনীর কুল? 
সে হল সময়ে.সখি কামিনীর শল রী 
জবায় দিতেছে ওই জবাব আমায়? 

না আলিবে পাঁণনাথ ভাঁবেতে বুঝায় ॥ 

দেখ দেখ সৌরভ ডুঁটিল অন্তসির 
আর কি আসিবে নাথ হল নত শির 11 
ওগে সখি ধুর ধর যত অলঙ্কার । 
বিষন্রী হুল গলে বিষনরী হার | 
শুনিয়া ছলোঁক মুখে শাস্তের বচন! 
হলখহল তরিপুরারি করিল ভক্ষণ 11 

আমার হৃদয়ে বাস করে সেই হর! 

কাঁপিরে পড়িছে হর তাহার উপায়] 

এবিষ খাইতে ভৰ হল পরীতর ॥ 
বুঝিলাম শাস্ত কথা নহে সম্ভব 1 
এচারি পুহর নিশি ফহিব কেমনে 1.. 

, সমর়,.পাইয়ে দুঃখ দেয় শক্রগণে | 
দেখ কত জ্বাল | সৈয়ে পেয়েছিনু ভাঁয়। 

আবার ৫ সে'দায় বৰ ঘুটিল আমায় 1 



জীবন যামিনী 1 ৬ 

এতশুনি সর্খীগণ কহিছে অমনি; 

নতন পরমেতে ব্রতী হস্বেছ আপ নে?) 

একদণ্ড সহেনাক বখুর বিচ্ছেদ । 

নাজেনে প্মের তত্ত্ব কররিতেছ থখেদ 

এইতো পু পৃত্যষ তব পেশ্সের দিবনে। 

কত দুখ পৌঁতে হনে পেমময় কস! 

একান্ত যদ্যপি ধন্লী থাকিতে নাপার। 

উপায় করেছি মোর! শুন বলি সার 2] 

পিরীতি পৃতিমা এক করিয়ে নি বাণ? 

মদনে মনের স্খে দেহ বলিদান |! 

গভীরা যামিনী হলে হবে শুভষোশা ? 

তার পরে দেহ ভোগ পম কর্মীভোগ 1 

বিচ্ছেদ আছুতি দেহ শুনহ বিধান । 

দক্ষিণান্ত দেহ মনে হয়ে যক্ত্রবাণ || 

পড়োনা ধরায় আর পাতিয়ে অঞ্চল £ 

দশা দেখে আমাদের ভ্বলেপ্দুঃধানল 2 

কমলের কচি পাতা আনে সখী সপ! 

বিছাঁইল নিভাতে পো হুতীশন |] 

এই মতে বিনোদিনী যু যড়াতে জীবন ! 

অসার ভাবিয়ে মনে ₹রিল শয়ন 1 

রাজার স্বদেশে আগমন? 

রজনী পৃভাত! হল ঘুচে গেল ভয়? * 

রশজ্যেতে আজিয়ে ব্লাঁজী হইল উদ্ষয় & 

জীবন ভাবিছে মনে যুচিবে জজ্জঃল ? 

অগ্রভখগে বামিমীর বাসে জায়) জাল এ 

'রিশির সংবাদ ভারে,ক্রিব জ্ঞাপন । 



রি ২ জীরন যামিনী ্  
খকলঙ্ক মুখ হেরি যুাইবে মন] 
এত ভাষিঃ মনে মনে হইয়ে চিন্তিত! 
€পূযরসীর মন্দিরেতে হল উপনীত ॥ 
দেখে ধনী নিদ্রাভরে আছে অচেতন ] 

উঠাইতে সখীগণ করিল বারণ 1! 
নাগরের সাড়া পেয়ে উঠিল ষামিনী ॥ 
ঈষৎ নয়ন মেলি চাহে বিনোদিনী 1! 
ঘুম ঘোরে রাঙ্গ। আখি করে ছল ছল॥ 

উিল মানলিঙ্কৃ হইয়ে প্ৰবল 11 
বদনে বসন টানি দিল চন্দ্রাননী ! 
অভিমান সলিলেত ভূবিল অমনি ৮. 
ক্রোধ ভরে রসরাঁজে নাকরে সস্ভাস 

কাদাতে নাগর বরে বাড়িল উল্লাস! 
যামিনীর ভাব হেরি ভাবক অবাক! 
কিবলিনে কিবুঝিবে নাহ সরে বাক 

সাহসে করিয়ে ভর সম্ভসে জীবন ! 
ততই মাঁীনিনী মানে হইল মগন |] 
মানময়ী অভিমান আর নাহি সাজে! 
কিরূপেবিব্ূপ হলে মনোহর সাজে 11 

ঢাকিরাছছ বিধুযুখ বসনের ছাদে 1 

আহামরি গ্রহণ লেগেছে যেন চাদে? 

দর দর'ঝরে জল নলিন নয়নে | 
থর থর কাপিতেছ ক্রোধে হুতাঁশনে |! 
গর গর মান ফণী করিছে গর্জন! 
জর জর হল পণ না হে দৎশন 11 

হর হর হ্বয় বিষহ্রীট রিষ ধনী / 



জীবন যামিনী 1) থ্১ 
কর কর পৃতীকার কুরঙ্গ নয়নী 1! 
তোল তোল াদমুখ রাখ রাখ পাঁণ। 
দেখ দেখ যামিনী হইল অবসান31 
ঝর ঝর ঝরিতেছে ঘ ঘবিন্দ্ বিন্দু ! 
মরি মরি সুখায়েছে ওবদন ইন্দ, 1 
শশী বিনে নিশির কি শোৌঁভ1 কভু ভুহয়! 

অলি বিনে নলিনীর শোভা নাহির রয়।। 
বাপবিনে কখন না শোভে অলঙ্ক।র! 

গলদেশ নাহি শোভে ৰিহনেতে হার ? 
পয়োধর বিনে নারী শোভা নাহি পার 
ঘুর বিহনে শোভা পায় কি হে পায়? 
তাই বলি তব শুধামাখশ বাকা বিনে! 
কখন কি শোভে প্ম বল না এদীনে 1! 
জানিতাম নিরন্তর শরল অন্তর ৷ 
সেভাবে হইতে কেন হইলে অন্তর 1 
হেরিতে ত্বোমাঁর কেশ 'আশায় মজিয়ে : 
এসেছিল ভুজঙ্ষিনী ঘন সঙ্গে নিয়ে! ' 
বলনে ঢেকেছ নাহি পেয়ে দরশন। 

মনোদুঃখে ক্রোধে দোহে হইয়েমগন ] 
ফুণী গেল মান হয়ে তব কলেবরে ! 

দংশাঁর আমার অঙ্গে অতি ক্রোধিভয়ে £ 

ঘন কাদে বৃষ্টিছলে পেয়ে মনোদুঃখ ॥ 
নীলাম্বরী হয়ে শেষে ঢািক়াছে মু. রখ? 
তব অকলস্ক মুখ হেরিবার আশ্ে। 
শশধর উদয়তো| ছিলেন আকাশে * 

কোন ক্রমে নাহ পেকে মুখ দরলন 



শু জীবন যামিনী 1 
মংনাদু্খে নিশানাথ 'করিছে গম্ন 1 

ক্লদ্ভাব পরিহ্করি নমূভাব ধর! 
তবেত শোভিবে ভাল তৰ পয্ষোধর 1 

কুরঙ্গী আশিয়ে ছিল হেরিতে নয়ন ॥ 
কিন্ত তুমি তাহারে না দেখালে এখন | 
সেই অপমানে ফিয়ে গেল ছে করঙ্গী £ 
কাননে ফিরিছে সদ হইয়ে করঙ্গী & 
তোমার কর্ণের দর্প করিয়ে বণ! 
গৃধিনী আপিয়ে ছিল হেরিতে অবণ 11. 
বাসে ঢাকা কর্ণ তক গৃধিনী নাছেরে | 
আঅকান্শ ভাবিয়ে সদা আকাশেতে ফেরে 1% 
সখেশ্ক এসেছিল হেরিবারে নাসা? 
কিন্তত তুমি তাহ।র না পূরাইলে আশা 1 
আসামাত্র সার হল আসা না পূরিল ? 
অপমানে বৃক্ষের কোটরে লুকীইল 1 
অধর হেরিতে বিশ্ব সাদ"করি মনে! 
এসেছিল পরয়েমিহে তোমার সদনে 1 
মনমেষে তবাধর বিবর্ণ দেখিয়ে । 

অহ্ক্কারে কাটিয়ে পড়িছে দেখ পিয়ে 1 
শুনিবারে পরয়েসিহে তন মধুস্বর। 
বড়আম্দে এসেছিল দ দস্ট পিকবর ॥ 
অআবণেনৈরাশ হয়ে হয়ে ক্রোধান্থিত ! 
আমারে দিতেছে গাঁলি ওই যথোভিত | 
একবার কথা কও তোলোহে বদন 1 

কোকিলৈ সন্তষ্ট কর আমার কারণ 1: 
মানে জ্রিসংলী দেখে আপনি কন্দর্গ$ 



জীবর্সাধামিনী1 , ৯৩ 

মমপাশে করিদেছে কত'মতে দর্প।! 

বিশ্বেষত রুচশস্তু হদয়ে ভোক্বার?) 

বাসে ঢাক আছে বলেএঠ জোর তার ॥ 

দিগস্বরে দিগম্বর করহে এখন! 
মম কর বিলুদল হইলে শোভন] 
অতনু অতনু'ভরে হবে পরাজয় । 

তবে ষ্চে যাবে মোর দ্ঠ্খ সমুদয় ৃ  

অনুগত ছোষা হপে মহ্ডেকি ধরে। 

দোষ ছাড়ী'ফেবা আছে মংসার ভিতরে ॥ 
তথাপি হে কোন দোবে নাহি হই দোষী । 
মিছ! দোষে দোঁধী করি কেন রহ রোধী |) 
কথা কও' কথা! কও তোল ্টাদ মুখ 
আশ্রিত জনেরে €কন দিতেছ হে দৃঃখ ॥ 

প্রমিকের রসাভাঁসে রসিল কাঁমিনী ] 
আর কি রহিতে পারে হইয়ে মুনিনী || 
মনেতে বাড়িছে সাধ প্রকাশিতে মারে 

প্রমাদ ঘটিল বস্তু মান অনুসারে |! 
নয়নে লক্জিত1 শতি অন্তর ব্যাকুল ॥ 
সভ্ভীম করিতে নারে মান হল শ্ল ) 
ভাবক বুঝিয়ে ভবপ্র ফু অন্তর ). 

মীন মুগ বধিতে লইল ধনুর 1. 
সন্ধান পরিয়ে চানে ছাঁড়িতে সে তীর? 
লজ্জা পেয়ে কহে ধনী'হইয়ে "স্থির ৮ 
দিবসে হরিণ বধা' যুক্তি সিদ্ধ ময়? 

নিশিতে বধিহ নখ মাহি লজ্জা তম্ম 

( ঞ ) 



৭৪ জীবন ফাযিল 

বায় কহে বিনোদিনী কেম'ভাব দ্ধ 
এখনি হইবে লভা-নামা মতে সুখ 71 
দিবসে বধিলে প্রিয়ে যদি পাই সৃখ। 
ইথে কেন ভিন্ন মত হয়ে দেহ, দ্ঃখ 1 
আমার কিসাধ নাই দিবসে বধিতে। 
দিবসে পাইলে শশী কি কাজ.নিশ্শিতে 1 
রাসক1 টলিল ভাবে স্বভাবের ভাবে. 
দ পতী আনন্দে রহে প্রণয় প্রভাবে, 1 
রাণী কর্ত কন্পসন্নি ধানে যামিনীর বিবাহ 

গা এ্রবঃ গৃহে আনয়ন পরামর্শ । 
যামিনী'হইল সূস্থা নাহি কোন রোগ. 
দিন দিন মনো মত পেয়ে নৰ ভোগ]. 
প্রথম! যৌবনী তাহে পেয়ে পতি সঙ্গ ? 
দিন দিনবাডিতেছে পূুপের তরক্ষ 1 

কন্যার আরোগ্য দেখি রাণী সাধ্যাসভী1 
আনন্দের নাহি সীম! প্রফুলিতা অতি 1 
এক দিন ভূপতি তরে হাস্য করি কয়।. 
উদ্যানে তনয়াধনে আর রাখা নয় |? 

আরোগ্য হয়েছে রোগ পাইয়া বল! 
গহে এনে সে রভনে হই হে শীতল ॥ 
বৈদে)রে বিদায় কর'দিয়ে নীনাধন 1. 
তাহা হতে কন্যা মোর-পাইল জীৰন . 
যদপপি রহিতে চাঁতহে-কাখ দরবারে । 
কবিরাজ সমবন্ধু লাহি এসংঙ্গারে 1) 

যদ ধাতিশ রাচালেন যামিনী ক্ঃতনে? 
বিধীহের চিন্তানাঁথ করছে, এক্ষণে? 



জীবন যামিনী | 
কার মনে আশা ছিল ঝাঁচিবে যামিলী? 
দৃদ্দ বাচাইলা কালী দেখিয়ে দুঃখিনী 1! 
রাণীর বচনে রাজ আনন্দে গন! 
পরেতে সভায় আদি দিল দরশন 1? 

পাত্র মিত্রগণে সব কহিল রাজন। 

যামিনীর বিবাহের কর আক্াজন 1! 
জ্যোতিষিকে আজ্ঞা দিল দিন দেখিবারে 
আঁসিবেন সেই দিনে যামিনী আশারে 1]. 

জীবন বসিয়েছিল সকলজ্ঞনিল ॥ 

শিরে থেন বজাষাত ভাঙ্গিয়! পিল 1 
গঁরে রাজা জীবন বিনয় করি কন ! 
ভবগুণে পাইলাম ধামিনী রতন 1 
যেরূপ করিলে তুমি মম উপকার ? 
ধরাতে নাহিক ব্য দিতে পুরস্কার 1! 

যে খন চাহিবে তুমি তাহী আমি দ্ব$& 
সে কথ! লঙ্ঘন আমি কভুনা করির |? 

বৈদ্য কহে মহারাজ নাহি আশা ধনে! 
হয়েছে অধিক লাভ তব দরশনে 1! 

যাঁমিনী আরোগ্য হল এলাভ বিস্তর ৷ 
মম আশা পূর্বে বলিয়াছি গুণাকর 1. 

এই মত নৃপনভিরে ঝলিল কমার! 
মনেতে উথলে কিন্ত শোক পারাবার 1, 
ক্ষণেক বসিয়া তথ রহিল জীবন! 

পরে ধনী পাশে দুঃখে করিল গষন 11. 
জীবন ষাক্কিনী উভয়ের পলায়ন । 

বিরহের কথা শুনি নৃগতি ভলয়।, 



" ৪৬ জীর্ন যানি ॥ 
দুঃখ 'মন্দে উত্তরিল পেয়দী আলম ॥ 
রীতিমত বাক্যালাঁপ না করে জীরন! ; 
বাজার বচন ৰাণে দুঃখেতে মন] 

প্য় অন্যমন. দেখি প্রেক্লী সধায় 
আজ কেন রষ হীন দেখি রসরায় 1 
নিত্য নিত্য কত্ত করিতে সম্ভাস। 
কি লধপিয়ে উৎ্কণ্ঠিত ষল হে নিষাস ? 
প্রায় কহে শুধাম্খী কিক্ষতি তোমার ! 
যেক্ষতি সেক্ষতি মোর মন্ত্রণা অপার ॥& 
শধাইলে তকে শুন ভ সমাচার 1. 
অবশ্য তাহাতে আঁনি পাব পুরস্কার ॥ 
আরোগ্য হয়েছ তুমি দেখিয়ে রাজন 1 
তব বিভা দিতে ও ভার হয়েছে মনন 11 

গিয়াছে ঘটক 'সরদেশ দেশীন্তরে ? 
তোমারে যাইতে হবে অন্দর ভিতরে 1 
ইহাতে তোমার পিয়ে কিন্তু হানি নাই? 
মনোমত পাইবে ৫ হে সন্দর গোসাঞিি।। 
মিছামিছি বাক্যে আর পরোজন নাই ! 

হাঁসিয়ে বিদায় দেহ দেশে চলে যাই / 

ধনী কহে কিবলিলে ওহে গুণমণি! ;. 

তোমার এবাক্য মের চুল, কালকণী || 
ইকি কথা অসম্ভব কহিবার নয়! 
রহস্য করিছ কিহে সম্ভা রসময় 1 
রার কৃহে মম বাঁক অলিক“ভাঁঘ্িলে £ 
সত্য হলে-কি করিবে নর পতাঁদলো] 

নী কহে মার পাশে করিৰ ঘোয়ণা 1 



আবীর যামিনী 1] 28, 

কিছুদিন পশুপতি করিব ব্মন্চন1 0. 
৬1 হলে বিলঙ্ব;কিছু হবে গুণমগি? 
উপায় কক্িৰ পরে-ঘা হয় তখনি 11 
রাজপুজ বলে প্রিয়ে মোরে মজাইবে 

নৃপতির মনে ঘোর সন্দেহ হইবে 7 
সনে মনে রাজণ করিবেন ন্বিবেচন] । 
ইহাতে বৈদের কিছু আছয়ে নর 
পবভা শুনি কেৰা কো! রহে দৃখভাতে ২ 

পঞ্চম কর্মের শিশু সুখে নৃতঃ করে 1 

ভেবে দেখ তৃমি তাহে হয়েছ যৌবনী 
একথা শ্বনিলে রাজা বুঝিবে আমন? 

গুনিয়ে যামিনী কছে করকে উপায়? 
অবল] সরলা মের বা্কিনাজ্য়ায় 
যদপি এ দায়ে নাথ [ উদ্ধান্বিতে ভতন্াাও্র? 

এখনি তযজিব প্রাখ বলিলাঁমু সার 31 

এতেক বচন শনি কছিছে জীব ! 

ইহার উপাঁয় এক আছেহে এখন 2 - 
ইহা ভিন্ন অন্য আর ন] দেখি বিধ্ধান। 
থাকিতে যামিনী চল করি হে প্য়াঁণ 
সম রাজ্যে উত্তরির না রহিবে ভয় ॥ 

সখীগণষেন নাহি জানে সম্দয় 

উত্তম বলিয়ে ধমী সৃখে দিল সায়? 
মলোমত বিলাদেতে মন দ্জনায় ও 
সনে? জিলা সন্ত করিতে গো পন? 
কপট নিদ্রায় দোঁত জল অচেতন 1 

ফ্াসীগণঃএত দেখি সমাবধিয়ে কাম। 



শেঠ জীৰন যামিনা 1! 

শায়ন আগারে গেল করিতে বিশাম 
তদন্তর দেখে .উঠেক্চমার জীবন? 
দ্বাব্রি আদি সকলেতে আছে অচেতন 1. 
এত “দেখি পুলকিত হইল জীবন! 
ধিরে ধিরে 'অশ্বশালে করিল গমন / 

বাছি বাছি মমোমতনিল দুই হয় 
উদ্যানেতে পূনরায় হইল উদয়] 
ছাড় উদ্যান ধনী নাভি পারে ভাসে! 

বারেক বাহিরে যায় পন ফিরে আসে 1 

বিশেষভ মায়াভারে না উলে চরণ! 
কি করে কহিতে নারে পৃণয় কারণ 7 
ধন্যরে পিরিতী তোর পদে নমস্কার ? 
তব হেত নাহি হয় ভয়ের সঞ্চার ॥ 

অবল পৃবল] হয় কত করে রক্ষ ! 

ইচ্ছা হয় তোর আমি পোড়াইৰ অক্র 
যেমন মদন হল হর কোপে ছাহী। 
মেই মত ছাই তোরে ' করিবাঁরে চাই ॥ 
বিলষেতে পরমাদ ভাবি ন্পরায় ॥ 
করে ধরি যামিনীরে অশ্েতে বসায়] 
উভয়ে সোয়ার হয়ে মারিস চাবুক! 

তীরসম বেগে যায় দেখিতে কৌতুক 
কত দেশ এড ইল কতশত'বন ! টা 

পর্ধদিণে রক্ত ছবি দিলপ্দরশন 1] 
জীরনের বারি অন্বেষণে গমন. 

পৃড়াতা হইলনিশি গেল অন্ধকার : 
নীবন? যামিনী দ্বোছে ঘায় অন্িবার 11 



জীবন যামিনী 11 
নগরের মধ্য দিয়ে না করে গমন! 
কানন ভিতরে অশ্ব চালায় সঘন 1 

ক্রমেতে বাডিল বেল। হল দ্বিপূহর | 
ক্ষিণাঙ্গী হইল ক্ষিণা কাঁপে থর খর 1! 
তৃষিতা হইল ধনী না সরে বচন! 
শুকাল পূফুল মুখ ভাসিছে নয়ন 1! 

দৃক ফেণোপমা শয্যা পারূাচিতে। মনে? 

অশ্থ রাঁখি ভূমীতলে রহিল শয়নে 1! 
মুদ্ম্বরে সক শতরে পতিপ্তি কর! 

ওহে নাথ বারি বিনে পাণ নাহ রয়! 
বারি অন্বেষণ কর রাখ হে জীবন £ 
নতুবা! কাননে আজি ঘটিল মরণ |! 

পে়সীর ভব হেরি ভাবিত জীবন? 
নবীন পল্পৰ ভাঙ্ষি করয়ে বাণজন1! 
কিঞ্চিৎ শীতলা ধনী হইল তাহাতে | 
বারি অন্বেষণে রায় চলিল ত্বরাতো 1! 
রায় কহেখ্থির হও স্ধাতশুবদনী? 
এনে জল তৃষ্ণণ দূর করিব এখনি 1 

নির্ভয়ে তর তলে কর হেশায়ন? 

এখন আৰিব বারি চিন্তা কি কারণ 

ধনাঢ্য রাজা কৃর্ত,ক যামিনী হরণ? 
এই মতে পুঙোদায় বৃঝা্ে কুমর ॥ 
সরোবর অন্বেষণ করে ঃমারিবার 1 
নিকটে সলিল বিদ্দ দেখিতে লা পায় 
ক্রমেতে চলিল ছুরে ভাবি অনুপাদ্থ ॥ 

এখশনে যাঙ্গিনী ধ্নী বনেকএকাকিনী। 



চ্জ জীবন যামিনী !া 

তি তরে কাননেতে ক্ণদিছে কাঙিনী? 
কোথা নাথ কিরে এতো জলে কাজ নাই ॥ 
না ছেরিয়ে চাদযুখ পরিত্রাণ নাই ॥ 
আনিতে গিয়েছ বাতি আসিবে এখনি? 

বিলষ দেখিয়ে পাণ কাদিছ্থে অমনি 1! 
এইরূপ বিলোদিন্ কানন ভিতরে ॥ 
হা নাথ হানাথ বলি কাদে উচ্চৈংস্বরে £ 
হেনকাঁলে সেই বনে ধনাঢা রাজন | 
এসেছিল একেশর স্বগয়া কারণ 1! 
দূরে হতে কমি নীরে করি দরশন! 
অবাক হইল তার হেরিঘ়ে বরণ! 
হেরিয়ে তাহার ভাব ভাবিছে অন্তরে ? 

একাকিনী কে কামিনী কানন ভিতরে 18 
হা নাথ হ1! নাথ বল করিছে রোদন! 
কৰি পতি ছাড়া ধনী হয়েছে এখন | 
পতি তরে বিনোদিনী কাদিতেছে দঃখে ? 
হেনকালে নরপতি আইল সন্মুখে 
পর পতি দেখি সত কাপে খবর খর। 
দ্বিগুণ পৃবল হলচিন্তারি সাগর 1] 
ভবরায় সম্গরে বাস অধ কৈল শির £ 
ভয়ে কিন্ত হৃদয়েতে হচ্েছে অস্থির 8 
জিজ্ঞাসে ধনাঢা রাজা মধর বচলে £ 
কে তুমি রূপসী কেন আইলে কাননে %&. 
৫ দেখি; তোমার রূপ কহিবপয়ে নারি” 
সত্য পৃকাশিয়ে বল হও কার বারি?) 

আল দু খালু লু বেশ কেনা হেরি কিক্কারণ॥. 



জীবন যামিনী |) ৮১ 
কিদধখে হইয়ে দৃঃখী করছ রোদন |! 
রাজ যত জিজ্ঞাসিছে ধনীর গোচর 1 
তাহার বচনে রাম? না দেয় উত্তর 
ক্রমে জার করি রাজা কহিছে বচন! 
নিরব বচনে মোর হলে কিকারণ !! 

যদ্যপি না দেহ ধনী মোরে পরিচয়! 
এখনি ঘটিবে মন্দ জানিহ নিস্চয় |. 
কম্পান্থিতা হল বাল! তাহার বনে! 
বিধাতার বিড়ষন। মনে মনে গণে 2 
নিরব হইয়ে থাকা যুক্তি নহে আর! 
কি জানি ঘটিবেন্দ এ যে দর্াচার 1 
বিনয়ে কহিহে ধনী মৃদ্ম্বরে, অতি? 
বারি অন্বেষণ হেতৃ গিয়েছেন পতি 1! 
ভা দেখিয়ে তার ধৈর্য নঙ্থে মন | 
এই হেত কাননেতে করি যে রোদন 11 

শুনিয়ে ধনাঢ্য রাজা হাপ্য কারি কয়! 
এইহেতুর সবতা দুঃখী অতিশয় || 

আরকি তাহার তুমি পাঁবে দরশন! 

অনুভব করি ধনী হবে সেই জন 
দেখিলাম চক্ষে যাহীনষ্তন সে কারণ! 
করিছে পৃরুষ এক ব্বাষেতে ভক্ষণ 1. 
বোধ করি সর্বাঙগ সেকরেছে আছর 

'তার চিষ্াৰিনোদিনী পাওয়া আর ভন টা - 
বঞ্চকের বাক্য রাম। করিয়ে শ্রবণ £ 
কদলি তরুর সম হইল পতন 1 

( 7. 



৮ই .. জীবন যামিনী |! 
হানাথ তাজিয়ে কোথা গেলেহে আপনি! 
জলে হলে জল সোই ওহে গুণমণি 
যামিনীর ভাব হেরি দুর্মাতি রাজন! 
হস্ত ধরি ভূষী হৈতে কৈল উদ্ভতোলন |! 

একেতো পতির শোকে হয়েছে কাতর! 

পরপতি স্পর্শ ছেতুকাপে থর খর & 
বিনয়ে কহিছে ধনী: যুড়ি দই কর! 
'গহে মহাশয় মোরে হও ক্পাকর, 1 

অবল? শরলণ! আমি তাহে একাকিনী ! 

বিশেষত নাথ বৈনে হৈনু অনাখিনী 1! 
আমারে ত্যজিয়ে তু! তমি নিজকর্মে যাও! 

প্রচণ্ড মতগ্তাঁপে কেন দ$খ পাও 

হাসিয়ে দৃর্মতি কহে ঃখ কি আমার? 

তোঁমারে। হেরিচয় হল আনন্দ অপার 11 

তব অকলঙ্ক মুখ করি নিরীক্ষণ! 
আতপ তার্পেতৈ তাপী হয় কিহে মন? 
ষদ্যার্পি তোমার পতি হয়েছে নিধন 

তার জন্য রসবতী চিন্তা কি কারণ 1! 

এসহে আমার পনে মম নিকেতনে ! 

প্রধান! মহ্ষী করি রাখিব যতনে 11 

এদেশের নরপভি আমি রসবতী৮ 
ইহাতে দুঃখিতা কিছু নাহও যুবতী ॥ 
ধনধচের + ৰাক্য শুনি খলী ভারেঅনে। 
কি করি উপায় আর দুক্জরয় কাননে! 

বৃঝিলামি বিধাতার যত ত বিভা 1. 

আসার কপালে দিক বৈধয়য যতরণা।। 



জীবন যাঁমিনী £ | ৮ত 
স্বামী গেল কৃল সহ এবে ধায় ধর্ম ? 
ধন্যরে দারুণ বিধি এই তব কণ্ম 
ব্নিয়াছি রামার়ণে ঝাল্টীক লিখন ! 
এইরূপ হয়েছিল জানকী হরণ 1. 
হায় হায় একি দায় কি করি এখন ! 
এমন দরাত্আা আমি না দেখি কখন | 
পতিশোকে মম. অজ হলজ্বর জ্বর | 
সীতত্ব নাসিতে দ্ষ্ট হইল তৎপর! 
অস্বীকার যদি হই তবে হবে মন্দ? 
নাশ্পিৰে সতীত্ব ধম জোরে করি দ্বন্দ] 
যাভশহউক যাওয়' ভাল দরাত্মার সনে: 
গরেতে নাশিব প্রাণ চাভরি সাথনে 1? 

মনোভাব মনে মনে করিয়ে গোপন 

ধনাঢোর সঙ্গে চলে শোকে দহে মন? 
নিজ অশ্থে আরোহণ করি যায় ধনী 

পতিশোকে পাঁগলিনাী হল চত্দ্রাননী 1! 

যামিনীর খেদ। 
০০০০ 

পতিশোকে বিনৌদি শী,'ক্রমে হল পাঁগলিনীং 
অশ্ব হতে হইল পতন! 

অন্তরে অনল যার, সে কি সুস্থ রহে আর, 
কিসে ভাব রহিবে গোপন 1! 

শিরে করাঘাত করে ভাকিতে ছেউচ্ষৈরস্বরেজ 
€কাথালাথ দেহন্রশনু। 



* ৮৪ .. জীবন যামিনী 1 

শিংহের রমণী হয়ে, শ্ৃগালে যাইছে লয়ে, 
একি দঃখ হয় সম্বরণ | 

কোথাগো জননী মোর, বিপর্গ ঘটেছে ঘোরঃ 
তব তনক্সারে দেখ এসে! 

বিপাকে পরাণ ঘাক়, কারে কব হায় হান 
অকুল সাগরে যাইভেহস ॥ 

কোঁখা পিতা মঙাশয়ঃ দেখা দেহ এসনয়* 
যামিনীর দিন ফরাইল! 

নাহি হবে দেখা! আর, দেখা দেহ একবার, 
মনোদুগখ মনেতে রিল 11 

কোথা ওজ্ছে সুরপতি ত* করিষে করুণা অতি 

মস শিরে হান বজাযাত [ 

কোখা। হর গঙ্জাধর, দাসীর যন্ত্রণা হর, 

শলযাঁতে করহ নিপাত?! 
এপাঁপে কি আছে ত্রাণ নাশিনু পতির প্রাণ, 

ছার জল" পিপাসার তরে! 

ধিকরে পরাণ ধিক, কি আর কব অধিক, 
এখন রহেছ দেহ ঘরে?) 

মম সম] অনাথিনীঃ কোঁন রাজার নন্দিনী, 
কোথায় না হয় দরশন ! 

যার তরে ধন জন, করি'লাম বিসঙ্জন, 
সেই জন হারালে জীবন 1 

ছাড্িয়ে গেলেন পি, এবে হেরি কি দুর্গতি, 
সতীত্ব না বহে বুঝি আর! . 

কোথারে দ'ক্কুণ বিধি, এই কি তোমার বিধিঃ 
দিলে ভাল যন্ত্রণা অপার ?) 



'জীবুন যামিনী টা  ' 

খনাঢা রাজী যামি নীকে প্র বোধ দেয় | 

ধনাঢা নৃপতি রাঁরঃ মৃদু দূমুদু হাঁসি তায়, 

কহিছেন শুন ধরী বলি! 

রোদনে কি প্য়োজন+ কর শোক সমরণ+ 

ভেবে দেখ অনিত্য সকলি 1! 

সন হন চন্দ্রাননী, নেত্র মুদি দেখ ধনীং 

অখিল ব্র্মাণড অন্ধকার ! 

তুমি আমি আর সব” সকলি হইৰ শৰ, 

ভেবে দেখ কিন্তু নহে সার! 

ছাঁভ ছাড় মনে দুঃখ+ আমোদ, পৃমোদ সুখঃ 

যতদিন পারছে; করিতে 

ততদিন ভাল ভখল, নিকট টহইলে কালঃ 

কতিলেক নাদিবে হে থাকিতে 8 

'অতএৰ হে সুন্দরী, শোক সম্বরণ করি, 

চল চল মম অধিকার ]» 

অচিন্তা নগর দেশ” না রবে চিন্তার লেশ্, 

কত সুখ বাড়িবে তোমার || 

দুষ্টের বচন বাণেজ্র জ্বর হয়ে পাঁণে, 
পতিশোকে সতী অচেতন ! 

ধনাঢ্য বুঝায় যতঃ বিলাপ বাড়য়ে ততঃ 

ধরাপরে করিল শয়ন?! 

ভবনের যামিনী অদর্শনে খেদ [ 

অন্য এক বনে গিয়ে? জীক্ঘন জীবন নিয়ে, 

অস্ভিশগ ত্বরিত গমনে ॥. » 

উপনীত সেই বনে, পেবনে যামিনী ধনে, 

গিয়েছিল রাখিয়ে যতনে 7 



সলভ জীবন যামিনী 1 
সেবনে আজি জীবনঃ নাহি পায় দরশন, 

ভশবে মনে এ কানন নয়? 
বৃক্ষের নিশ্শানা ছিল, নিকটে গিয়ে হেরিলঃ 

মেই বন হইল নিশ্চয় 1! 
চারিদ্িগে সে কাননে? জমে অশ আরোহণেও 

যাঁমিনীরে না হেরে নয়নে | 
লিশ্চয় ভাঁবিল মনে, খল বনজন্কগণে, 

নিধন করেছে সেই ধনে?! 
দেখি রায় নিরুপায়” সদ করে হায় ভায়ঃ 

ভাবে কিসে পাইব সন্ধান ? - 
দগ্ধ হরে শৌকানলে, অশ্ব হতে ধরাতিলে, 

পঁড়িলেন হইয়ে অজ্ঞান 11 
ডাকিয়ে করে রোদন, কোথা ওহে পিয়জন? 

জীবন এ৫নছি তব তরে? 
কোথা আছ ল্কাইয়ে, পাণ রাখ দেখা দিয়ে, 

তৃপ্ত হও বারি পান করে]! 

হয়েছি কাত্তর অতি,শ্ন ওহে রসবতী, 
দূর কি হলনা তব মনে 

'তৰ অদর্শনে প্ণ*বিদরিয়ে যাক্স পণ, 
দেখে আসি হেরিয়ে নয়নে 1 

ওছে বিধি নিদারুণ, আমারে করিতে খুনও 
কামিনীকে লইলি হরিয়ে। 

কি অর বলি অধিক পেখড়া বিধি ধিক খিক, 
ও অবিচার কর কিলাশিয়ে 0 
শুম ওতে প্াণপিয়ে, যাওঁছে আমারে নিয়েন, 

যথা তুমি পিয়েছ চলিয়ে! 



ৃ জীবন যামিনী |! ৮৭, 

দতুব। তযজিব দেই, নাহক কোন সন্দেহ, 
বদি মোরে নাযষাও লইয়ে ? 

তিলেক অদেখা হলে, ভাঁমিতে নয়ন জলে, 

ভাবিতেহে পলয় সমান 1. 

এখন পন প্য়ে, পাঁষাণে বেধেছ হিয়ে, 
তই মোরনা কর সন্ধান 11 - 

তমিত নী বালা, না জান দইঃখের ভ্বালা, 
মরি মরি কেবাদ সাধিল! 

বুঝি কোন নিশাচরীঃ বনে পেয়ে একেশরী। 
তব পাশণ হরণ কারিলু | 

নাহি যাৰ নিকেতনে, বেড়াইব ৰনে বনে, 

যতদিন না পাব তোমায় 

ততদিন হেখ+ রব, নতুবা হইব শব, 
জীবন ধারণে কিবা দায়! 

বৃবি কোন খলজন+ তোমারে কৈল হরণ? 
একাকিনী পশইয়ে পিঁজ্জনে 1 

শক্র হাতে সুঁপিবারে» পৃয়ে আমি কি'তোমারে, 

আনিয়ে ছিলমি এই বনে? 
কিকরি কোথায় যাই, এ জ্বালা কোথা নিতাই? 

ভেবে কিছুন! পাই এখন! 
শুনরে দ্ষট শমন,পমমারে কর হরণ, 

“যামিনীরে' করেছ যেমন 1 
হযে উদ্মাদে পৃ ক্র, লুগিত হযে ধূলায়+* 

সদ] ভাকে কোথা পাণধন 
তব লাগি'মরি মরি আসিয়ে হৃদয়ে! প্রি, 

জীবনের জুড়ও:জীবন 1. . 



॥ ৮৮ জীবন যামিনী 1! 

তোমারে হেরে শ্বপমে, ভ্র্গিয়ে ভ্রমিষ়ে বর্ন, 
পাইলাম ক্তক পক্ষি তরে ! 

তুমিহে আমার লাগি, হয়েছিলে সব্বত]াণি। 
মনে মনে জ্বর ছল করে? 

জীবনের দ্বিতীয়বার খেদ ! 
নৃপ নন্দন ভ্রমণ করে বনে । 
হল চঞ্চল না হেরে পিয়জনে | 
বনজন্তগণে সৃধার যতনে ॥ 
হারে কেহ কি দেখেছ পুশণধনে ঘর 
করুণা কর না কর হলনা হে! 
প্াণ নাহি রয় বিনে নলনা হে?! 
কহে তর্ুগণে অতি শোঁকভরে 
যদি দেখে খাক বল কপা করে ॥ 
অতি উচ্চ দরমশনু সদ1 কর ॥ 
তাই সুধাই বিনয়ে ঘুড়ি কর) 

ণিয়ে পুষ্পবনে ভাঁসে আখি জলে! 
| ৬ গর জয়ে নিন্দিয়ে খেদে বলে 1. 
তোরা হেরিয়ে প্িষ়ের রূপ ছটা 
নিলি হরিয়ে সকলে করি ঘটা? 
করে ভাগ নিয়েছ সেরূপ ভালি। 
সুদ্ধ আমার অন্তরে ছিলি কালি! 

স্খীগণ কর্ত.ক রাণীর নিকট যামিনীর 
পলায়ন সংবাদ । 

যামিনীর সহচীর সকলে মিলিয়ে! 
(নিত্য কর্ম করিতেছে পৃভাতে উঠিয়ে & 

রাখি যামিনীর সুখ্. পুক্ষািত কানি॥ 



জীবন যামিনী 1 1৮৯ 

নিদ্রাতঙ্ত করাইতে গেল এক নারী ॥ 

দেখে যেযামিনী নাই'শয়ন আগারে। 

গালঙ্গ রয়েছে পড়ি বামর, মাঝারে 1 

হেরিয়ে মনেত্তে বড় আশ্চর্য্য হইবে"! 

সখীদের কাঁছেনসখাঁকহে বিবরিয়ে 

অক্ত কীশো সহ্ছচরী কহিতে ভরাই? 
ঠাকুবা সয়নাগারে পালঙ্গেতে নাই | 

শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা তাড়াতাড়ি করি 1. 

যামিনী বাসরে এল ধত ্লহচরী 11 

দেখিল গমন চি ছিন্নভিন্ন ধরে 

স্তন্ধ হয়ে কারো মুখে বাক্য নাহি সরে 1! 

কেহ বনে যামিলী গিয়াছে বহিদ্দেশে । 

কেহ বলে এ কথাস্স দুঃখে মন্রি হেসে 

কেহ বলে নহে সত্য তোমার ও কথা : 

জীবনের বাসে গেছে নহেতো। অন্যথা 1 

কেহ বলে সে বাসেতে ঘাওয়াফতা উচিত? 

থাকিলে উন্ভম বটে নহে'বিপ বীত॥ * 

সুমত্তীয় বাক্যে তবে সুরঙ্গী তরাসে! 

সন্তর করিয়ে গেল জীবনের বাসে! 

দেখে যে জীৰননাই বাসেতে তাহার ? 
অবাক হইল অতি.হেরি ক্ুদ্ধদার 1) 

ভয়েছে কাঁতর হয়ে সখাদের পাসে! 

স্রজগী অসিয়ে কহে:মৃদ্ মুদুভাষে |)" 

শুন তসাই-ীবনের বাজতে যাইয়ে £ 
দেখিলাম লেক্তো!লাই গিয়াছে চলিকে || 

€ ২) 



৯৬ জীবঙ্গ যামিনী 1 

শুনি সখীদের মুখে ন' সরেবচন! 
জানা গেল দেঁকছে করিয়াছে পলায়ন & 
নপতি শুনেন যদ্দি এই সমাচার 7. 
তখনি যেববাকারে করিবে সহ হর &. 

এক্ষণেতে চাহ ঘ্দি রাখিকতি জীবন... 
ল শীষ রাণটঈরে জানাই বিবরণ: 

যাহা,হক ব্রাণী করিতবন বিবেচনা % 
এখানে বিলাষে সর্খীঃকি কল বলনা! 1 
এত ভাবি সখীগণন্তপিতে কারপিতো 
রাণীর মন্দিরে গেল'সজল আশখিতে 11 
সখীদের ভাব হরি কহে রাজ রাণী? 
কি লাশ চঞ্চল1 এত শীঘ বল বাণী |] 
রানীর বচনেসর্থঈগঞণ্চকাশেজরে 
কি কহিবে কিৎবুঝাবে বাক্য নাহি সরে | 
কহিতে ভরাই মাগোখেদে দহে মন 
যাসিনীর অদঠানাহছি গাইন্দরশন 
ছিলেম" ঘুমায়ে মোরা যামিনী যোগেতে'! 
যানিনী গেঙ্ছেন চলি বৈদ্যের সঙ্রেতে 11 
কিভভু নাহি জানি শোর এসব যটন 
মিথ) যদি কহি হবে নরকে পতন 11 

ইহা শুনি হীরাণীঁক্মতি তরান্বিতা? 
কুসুম ঝাননে আসি ছৈঙ্গা উপস্থিত, 
দেখিল তনয়ানাই করায় হাক 
ধরায় লেখটধর বাণ ধর্তর রাখা দয় || 
রাজার যামিনী অন্বেষণে সৈন্য গৌেরেণঠ 
'কাদিতে কাঁদিতে রনী কল্যার কানন? 



জীবন যাষিঙ্গী |? ৯$ 

একবারে রাজপুরে-দিল দরঙন ।£ 

সভাস্কথ সকল লেকে হল চমগ্কার! 

রাজ ভাবে ইকি দায় ষটিল আমার ৭! 

রাণীর করেতে খরি শাধু নুক্পন্মণি ? 

অন্দর ভিতর তবে অনিল.আপনি 1! 

রাণী কহে প্রাণনাথ কি কাজ ভুবনে ৮ 

এখনি তাজিব প্রাণ যাইয়ে জীবনে ।! 

রাজ কছ়্ে কি কারণ হলে উন্মাদিনী 1: 

শীষ বিবরিয়ে কল ওহে বিনোদিনী 1 

রাঁণী কে কি বলিৰ দুঃখে দহে,প্রাণ ৫ 

টস বৈদ্যের সনে করেছে প্রায়াণ 2]. 

ত শুনি নরপতিহইল অজ্ঞান! 

বিল কল নীরে ধন প্রশণ মান 1 

ক্রোধে ভুতাম্ন প্রায় হইল ভূগ্মতি! 

ঘুরিছে নয়ন, দুটি আরক্তিম, অভি! 

রাঁণীরে রাখিস রাজা বাহিরে আইল! 

রাজার ক্রোধেতে সভা কাপিয়ে উঠিল & 

অতি ক্রোখে মন্ত্রিবরে কহে মতিমানি। 

যাঁদিনী বৈদেঠর সনে করেছে পুরাণ 1 

আনহ ব্ুক্ষকগণে কে ছিল উন্দ্যানে ? 

তখনি নাজির গিয়ে,সযে ধরে আনে 1 

মার মার করে রংজখ কাণদিছে সঘন 

এমনি মাঁরিল নূদ্ধ রাখিলু জীরন 1! 

শেষে রাজ। 'আজা। দিল যত সৈন্যগণে 

অশ্বলয়েচারি দছিগে যাখহে এক্সণেন। 

য্খখনে দেখিতে পাবে কারুবে বন্ধন ॥ 



৯ই জশিকন যানিনী 11 
*নহিলে সবার শ্মির ফরিক্তছদন?। 
রাজার আদেশ রয়, অশ্বারোহিগ্শ 
চারি দিগে ত্ববা'করি করিল গমন 1. 
ভপতির অদেস্রেতে 'অশ্বাহরাহিগণক . 
চারিদিগে অতি বেগে করে অন্বেষণ & 
ওখানে জীবন নাহি পেয়ে শ্রিয়জন 
ভ্রমিয়ে শ্রমিয়ে বনে করিছে রোদন 1! 
কাঁনন তাজিয়ে শেষেকবগরেতে ষাঁয়$ ; 
সন্গুখে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিবারে পায় ॥ 

দেখিল অন্তর হতে করি নিরীক্ষণ । 
যেন দু. ই অশ্ব আছে বুক্ষেতে বন্ধন 
কাদিছে রমণ” এক পড়িয়ে ধুলায়! 
সন্মুখে বসিয়ে এক ষুবক বঝায় 11 
ইহা দেখি নৃপ*স্ত অধিক সত্বরে £ 
সেইদিগে বেগে ধায়দ্খিত ত অন্তরে 1 
ক্রমেতে নিকট যত হইল জীবন £ 
দেখিল যামিনী পড়ে করিছে রোকন | 
শেষে উত্তরিল আসি প্রেযর়সর পাশে। 
পতিরে দেখিয়ে ধনী নেত্রনীরে ভাসে 11 
ধনাঢা রাজারে দেখি ক্িজ্ঞাসে জীবন 
কে তুমি এ নারী লক্ষমেকর পলায়ন 2: 
কাননে গিয়েছি আমি বারি অন্বেষণে | 
ওরে দৃষ্ট মম দরা হরেছ কাননে | 
এখনি পাঠাৰ কেশরে শমনন্থগর ? 
নতবা“ত7জ্িয়ে যাহ শুনরে প্ামর 
'জীিনের বার্; শুনি পনাঢা রাজন! 



অশবন ঘাকিলী ৯৩, 

€ক্রাধে কম্পান্বিত.হয়েকহিছে বচন 
কেরে তুই মরণের উষধি কেধেছ।. 

আগত হয়েছে. কাল নিকাটে এোলেছ 7. 

আহমি লক্ষে মাইততছি আপন ভার্খটায় যু 
ভুমি কেন কেদে মর একি যার দয়, 

ফের যি কথা, কহ ফেরেতে ফেলির ! 

শমন ভবনে ভোরে আমি পাঠাহইৰ ২ 
এত শুনি জীবন হইল ক্রোধান্বিত+ 

তিরক্ষার খনাটেশরে কয়ে যথোচিভ 1 

ক্রসেতে উভক্কে ভাল সমর বাঁদিল ই, 

পতির বিপদে ধনী কাঁতরা হইল £৯ 
নৃপ সৃত, গুণষুত* মজবুত, রণে! 

করে জোর, সুখে সো, অতি-হ্বোর, মনো] 

নপবরে, জোরে ধরেওধ্রাক্পারেগ ফেলে 

মারে কিলঃলাঁপ্জে খিলঃ বলে দিল, ফেলে 

চটটাঁচট, ঘটাঘট, পটাঁপট” শক £ 
ময়দখন,? কল্পবানগ ষত বঙহণওস্তক 

এইরূপে;ব্দ্ধ কৃপে,দুই,ভপেঞমঘ 1 
কেহ কারে নাহি পারে? হারাবারে, হত 

ৃ নৃপসৃতঃ রোবযৃভ, পেয়ে জুত, ধরে! 

শেষে বুকে, চপ সুখে, ফেলে দঃতখ পারো 

বুকে চশীসি দস্প করি কছিছে জীবন!" ]" 

'রে.ৰেটা কেট ভোরে রাখিবে এখনশা। 
যত বল করেল ফুরাল সকল । 

এখদি'উচিত মতে দিব প্রতিকল্ত্রা।? 
. ্হনকালে রণস্থলে অধ্বারোহিণণ। 



৯৪. জীৰন যামিনী | 
উপ্রন্বীত হলক্সঃলি সদ শর্সন 1] . 
বদন ফিরায়ে রায়করে নিরীক্ষণ 
নৃূপতির অভিগ্ঠায় বুঝিল দীরন 28. 
অতি উচ্চস্বরে রড শ্ন-লৈন্যগণ ॥ 
এইবেট1 যাসিনীরে করিল হরণ | 
এখনে পাইয়ে দেখা ষুদ্ধ ক্রি কত 
পড়েছে রথণেতে শ্বেষে ৰল হয়ে হত... 
শীষ ক্রি তৰ অনিদেহ মষকরে!? 
এখনি লইৰ পাণ কেবধ রক্ষা করে & 
ছেখা পেকে হরষিত অশ্বীরেরছিগণ ! 

স্বরাত্বরি তরবার করিল অর্পণ 1 

সেই তরবা'র ধরি ত্রায় জীবন! 
মহাক্রোধে তার মুণ্ড করিল ছেদন 1! 

মরিল ধনাঁঢ রাজকভাপিল কধিরে 
ধন্য ধন্য করে সতী আপন পতিরে 1 
পরে তার মুণ্হন্টে করিতে ধারণ! 
যাঁমিনী সহিত যায় সঙ্গে টসন্যগণ ২1 
চিন্তায় ব্যাকল কিন্ত না? চলে চরণ . 

প্রেমে রাঁজপুরে আলি দিল দরুশশন 1 
দুগাতি বসিয়ে আছেহফে কম্পবান? 

হেনকালে কাঁটাস্ণ্ড কথ্িল প্দণন 0 
যামিনীরে লয়ে গেল সবে রাণীপ্পাশে 1 
তনয়া পাইয়ে রাণী আহল্াঙ্গেতে ভালে 1! 

০১০ 

অশ্বারোহি কর্ত.ক রাজার যানিনী হরণ 
বৃ্তান্ত শ্রবণ এবংজীবনের পৃত্তি 



জীব যামিনশ 11 ৯৫ 

ক্রোধ পরিত্যাগ! 

হেরে বৈদেটরে তখন; ছেরে বৈদেঠরে তখন! 
কাটরে কাউরে শির: ক'হিছে রখজন 11 
বুঝি ভপতির মতি? বুঝি তুর্পাতির মতি ! 

বিরত মগসৃত কাছে, ভারন্তী 11 
হ পর অকতভার- ওহে ধর্ম অবতপর £ 

রঃ বার কক ঘধ এ কোন বিচার 1 
মোর নাতি কোন দোষএ'মার নাহি কোন্দোর ! 
অধীন জনার পতি কেন কর রোষ !। 
আমি কব আর কাঁয়। আদম কব আর ক্ঘ॥ 

পর উপকার করি মম পাণ যর শু 
১ শুনিয়ে বচন/রাজা গুনিরে বচন? 
কিবা উপকার ভূমি করেছ' দুজ্জরন 
শুনি কহিছে জীবন, শুনি কছিছে জীবন? 
কিবা ফল মোর পা করিয়ে শ্রবণ]: 

এবে জিজ্ঞাস বলাজন»এবে িজ্ঞ।স রাজন ! 
দেখিয়াছে নয়নেতে অশ্বাটরাহিগণণা! 

এত করিষে বণ, এত করিয়ে আবরণ? 

অপাক্রেতে সৈন্য পালে চাহিল রাজক | 
বৃঝি রাজার অন্তর, বঝি রাজার অন্তর; 
বিবরি নস ইসনটগণ ৰলে যু্ড: কর %' 

অবধান নরপতি, অকধান নরপতি ] 

ফহিব সকলে মেরা যথ্যর্থ ভ ভরততী 
সেরা অশ্ব, আ্টিযাহণে, “€র্মীর। অশ্ব আরোহণ € 

অনেষণ করিতেছি নানা বলে বন্দে." 
হেন্কালে আচন্বিত, হেম্বকালে জাস্কিত? 



৯৬ জীবন যামিলী 1 
দেখিলাম কবিরাজ রণেতে মোহিত. 
এই ছিন্ন শির যার+ এই ছিন্ন শির যার £ 
হরিয়ে লইয়ে ছিল সুচ্ত্রে তোমার | 
অস্স করিয়ে ধারণ, অকস্ত্রকরিয়ে ধারণ £ 

শেলেনে জীবন এর বধিল জীবন)! 
বাজা কবিরাজ ধন্য, রাজা রুক্রিিজ ধন্য ! 
এমন সুযোদ্ধা মোর নাকি দেখি অন্য! 
এত করিক়ে আবণ* এত করিয়ে শ্রবণ । 
ছিন্ন শির নরপতি করে দরশন |? 

জীবনের, ছন্মবেশ পকাশ ? 
ঈৈন্যের কচনে রাজ! হইল শীতল । 
জীবনে লইল ক্রোড়ে চক্ষে কহে জল! 
ওরে বাছা জীবন রহিল মনে কালী! 
নাজানিয়ে তাকে কত দিয়েছিরে গালি & 

তোমার এধার আমি সুদ্ধিতে নারিব | 
তেকমারে কখন আমি নাভি ছেড়ে দিৰ 1 

জাবন শুনিয়ে কহে যোড করি কর। 
আমি তব চিত্বিত জানিহ দগুধর 1) 
অধীনে এতেক বলা সম্ভব নাপার 

চিরদিন মত আমি বিকাইনু পার 1 
রাজ কহে বন্ধ বাছ! শুনি সেকারণ! 
কিরূপে কানন তি করেছিলে রণ & 
তুমি লহ জ্লাজপূত্র বুদ্ধ জান মই! 

, ঘসসনে সাহস ছল শুনিকারে চাই 1 
রাজার বচন হলি নপতি নন্দন্ম 1 

হলঃ করি ন্পররে করে নিবেদন, 1৮ 



জীধ্ ধািনী 1. ৯৭ 
যদ্দের সংবাদ ধা সথালে এখন ! 

কিছ পরিচয় ছিতে মাহ লরে শন | 
বাস বলে'পর্ধিচয়ে কিবা আছে ভষ্ব 
খর 'ঘ আনা্রেন্তুমি দেহ পরিচয় 
হেট মৃখেশন্ধ পাশেক্কহিছে জীবন! 
সন রাজা অধীনের যন্ত বিবরণ 
কর্মণট নগর পতি ভেজক্চঞজরায়॥ 
তাহার নন্দন আমি শন নর রায় | 
খনন পন্িজন ভাবিয়ে অশ্বার ! 
তপস্যায় রত মন ছিল অনিবার 11 
এখাঁনে আসিয়ে যবে হৈনু উপস্থিত! 
যামিনীর রোগ শনিলাঁম আচহ্বিত ॥ 
লোকে বলে অসাধ্য হয়েছে সেই জ্বর ! 
এই ভেছু জ্সাইলাম তোমার গতর 1) 
তব দ্ধ? 1জন্াইতে দিনু পরিচয়! 
ভইলাম সভামাঝে বৈদোর তনয়? 
পরিচন্সুলি রাজা আশ্চর্য্য হইল । 
ত্য হয়ে ক্ষণকাল অমনি রহিল £ 
"ওরে বাছ। জীবন সক্ষমিবে মোর দোষ? 
.কতুই বছলহ্ছি মন্দ না করিহ রোষ || 
তৰ পিতা যত সপতিন্প শিরোমণি! 
তব আগন্বন্গ ত্হ্ভ্ মনে ধন্য গনি 1) 
যদি বাছ। বাচাইলে ষাঙ্গিনী র্জন- 
'এখন কাহারে আমি করিব অর্পণ ॥ 
কপাফরি যামিনীরে করছ্ প্রহণ ? 

॥ 'ড ) 



৯৮71 জীবন বামিনী ॥ 
ইথে ভিন্ন মত বাছা! মা হয় কখন 11 
"শুনিয়ে জীৰন ছলে নৃপতিরে কয় 2. 
মম অভিলাষ বলিয়াছি মহাশয় .. 
সংসার ধর্সেতে আর নাহি লয়) . 
ইচ্ছা আছে কিছু দেশ করিৰ ভ্রমণ 1. 
রাজ] কহে ও কথায় নাহি প্রয়েশজন 
বিভা1ষদি নাহি কর তাযাজিব জীবন 1! 
রাজার স্বভাব দেখি নপতি তনয় । 
ভাল বলি দিল নায় গুফুল হুদয়।! 

রাজার রাণীর নিকট গমনও জীবন 
যামিনীর। বিবা 

পুলক অন্তরে রাজা অন্দর়েতে যায় 

রাণী ক্রোড়েয়ামিনীংর দেখিবারে পায় 1 
তনয়ায়ে ক্রোড়ে রাজ? নিলেন ভখন ! 
যামিনী পিস্তারে ক্কেরি করটয় রোদন]! 
শেষে রাজ] মহিক্ীরে কহে বিবরণ ॥. 
স্রনিয়ে মহিফী হল 'আইলাদে মগন |. 
রাঁজপুরে আনন্দের সীমা আর নাই' | 
বিবাহের কআয়াজনে মাত্তিল সবাই 1 

বিবিধ বাজনা বাজ বর্ণিবারে নারি | 
আনন্দে মগন হন্স যত কূল নারী ।। 
পরেশুভ দিম রাজা ফরি নিরীপশ) 
অকাতর্রেক্গীন জমেকরে বিতরণ ॥ 
ব্ভ দিসে শ্ওভক্ষণে সব্ষির রাজন। 
জীবনে যামিনী ধম করে সঙ্গপাণ 1 

বাসর বর্ণিতে মোর পুথি বেত যায়! 



জীবন ষামিনী 11 ৯ 
বিশেষতঃ বর্ণনা করেছি সমুদয়?! 
জখবন যীমিলী দোহে প্রকাশ্য মিলনে | 
নিরবধি এক স্থাঁনে রঙ্গে হুষ্ট মনে |) 
বাজ রাণী জামতা পাইয়ে মন মত | 
আনন্দেতে দিবানিশি মগ্ন অবিরত ॥ 

জীবনের যামিনী সহ স্বদেশে গমন | 
এইরূপে কিছকাল বঞ্চে যুবরাঁজ ! 
স্বদেশে যাইতে হবে ইথে নাহি ব্যংজ 11 
এক দিন মপবরে কছিল কমার । 
অধিক চঞ্চল নন হয়েছে আমর 1; 

যাইব আপন দেশেদেহ অনুমতি |, 

জনক জননী ছেতু স্থির নাই মতি !! 
আবার আমিব হেথা শুন দগুধস। 
রহিতে মা পারি আর হয়েছি কাভর ]? 
জীবনের বাক্যে রাজা,পুখে দিল বায় 
জীবন যামিমী লয়ে শ্বদেশেনে যায় ॥ 
কিছু দিন পরে তবে নৃপতি তময়$" 
ক্রমে উত্তরিল আস আপন আলয় 
রাজা রাণী কেদে কেদে হয়ে ছিল সারা! 
হারা পুত্র পেয়ে গৃহে জুড়াইল তারা)! 
'পৃত্র পুত্র বধু লয়ে আনন্দে অপার! 
সকল গৃহেতে হল'আনন্দ সঞ্চার 1 

১ ঠ 

সমাগ্ডোয়ং গ্রন্থঃ! 










